OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka: 00703-7/2021-3
Datum: 20. 4. 2021

ZAPISNIK
17. seje občinskega sveta Občine Renče–Vogrsko,
ki je bila v torek, 20. 4. 2021, ob 16. uri
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici.
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče–Vogrsko Tarik Žigon. Začela se je ob 16.01.
Vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Vanda Ožbot, Marko Furlan, Aleš Furlan, Boris Čoha, Andraž Furlan, Žan Bric, Marko
Švara, Viktor Trojer, Jožef Hvalica, Dušan Nemec, Radovan Rusjan, Florida Petelin,
Borut Zorn in Tarik Žigon
upravičeno odsotni: Karmen Furlan, Urban Martinuč
2. občinska uprava
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Župan da na glasovanje zapisnik 16. redne seje z upoštevanimi popravki svetnice Vande
Ožbot in svetnika Aleša Furlana.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 12
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara

ZA
X

PROTI

X
X
X
Odsoten
X
Odsotna
X
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Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X

Zapisnik 16. redne seje je potrjen.
Župan da na glasovanje zapisnik 8. dopisne seje.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Zapisnik 8. dopisne seje je potrjen.
Župan da na glasovanje zapisnik 9. dopisne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 11
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer

ZA
X
X
X
X

PROTI

Odsoten
Odsotna
X
X
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Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X

Zapisnik 9. dopisne seje je potrjen.
Župan da na glasovanje zapisnik 10. dopisne seje.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 12
PROTI: 0
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI

X
X
X
X
Odsoten
X
Odsotna
X
X
X
X
X
X
X

Zapisnik 8. dopisne seje je sprejet.

K 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan pojasni, da je prišlo do sprememb v razporeditvi točk dnevnega reda. Komisija za
vrednotenje prijav na Javni razpis na področju športa namreč na dan seje odpira prijave na
razpis. Poročevalka in član komisije bi morala posledično predhodno zapustiti sejo, zato so
določene točke prednostno obravnavane.
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje,
3. Poročilo Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (poročevalka: Erika
Lojk, direktorica),
4. Sklep o porabi presežka Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
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5. Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021 (poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja
svetovalka I za družbene dejavnosti in Florida Petelin, predsednica KMVVI),
6. Soglasje k določanju delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
(poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti),
7. Soglasje k določanju delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Kozara (poročevalka: Vladka
Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti),
8. Soglasje k določanju delovne uspešnosti direktorice Ljudske Univerze Nova Gorica
(poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti),
9. Vprašanja in pobude svetnikov,
10. Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2020 (poročevalka: Beti
Čufer, Sekretarka za finance in proračun),
11. Soglasje k določanju delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Nova Gorica in
Vipavska dolina (poročevalka: Ana Vuk, direktorica OU),
12. Razno.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje potrditev predlaganega dnevnega reda.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Dnevni red je sprejet.
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K 2) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje.
Župan preide na drugo točko dnevnega reda, ki obravnava poročilo župana in pregled sprejetih
sklepov.
Pove, da so bili na 16. redni seji sprejet Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto in
naslednji sklepi: Sklep o imenovanju člana Odbora za družbene dejavnosti, Sklep o Načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2021, Sklep o Načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče- Vogrsko za leto 2021. Na 16. redni seji
je občinski svet sprejel še Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021. Na 8.
dopisni seji je občinski svet sprejel Sklep o soglasju k podelitvi igralniške koncesije v Občini
Renče-Vogrsko, na 9. dopisni seji Sklep o mnenju k podelitvi igralniške koncesije v Občini
Šempeter-Vrtojba, na 10. dopisni seji pa Sklep o skupni listi kandidatov za volitve članov v
Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.
Župan preide na poročilo o delu občinske uprave za obdobje od prejšnje redne seje
občinskega sveta do danes. Na oddelku za okolje in prostor poteka odvoz azbestnih odpadkov,
za dva dodatna prikazovalnika hitrosti je bila urejena povezava v sistem preko interneta, ki
beleži statistične podatke (rezultate merilnikov je mogoče spremljati na spletni strani občine).
Potekajo dogovarjanja tudi o postavitvi dodatnega prikazovalnika. Objavljen je javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Renče-Vogrsko v letu 2021. Poteka izvedba projekta ob Vipavi: opravljen je bil terenski pregled
odsekov v naši občini in prenovljen popis del, vključno z odsekom ob glinokopu, ki omogoča
povezljivost celotne trase in ni bil vključen v projekt PZI. V izvajanju je odsek v Dombravi (med
Prvačino in Lijakom). Izvedena je bila sanacija usada ob cesti na Vinišče, kot posledica poplav.
Izveden je bil javni razpis za vzdrževanje javne razsvetljave ter strojno in ročno košnjo. V
socialnem stanovanju na Trgu 9 in odpravljene težave z dimnikom (pregled dimnika in
prepoved kurjave v enem stanovanju). Izvedeno je bilo čiščenje zamašenih cestnih prepustov
po celotni občini v sodelovanju z Vodovodi in kanalizacijo ter občinskim režijskim obratom.
Ob tem poteka priprava razpisov (terenski ogledi in priprava dokumentacije) za izvedbo javnih
naročil za tri projekte: Ureditev odvodnjavanja meteornih vod v zaselku Lamovo (Volčja
Draga), Ureditev asfaltacije ceste Jazbine (Vogrsko hišna številka 69–71), Vodovod Mohorini
(povezava Mohorini–Kaplani).
Vzporedno potekajo tudi začetni postopki za izvedbo sledečih javnih naročil: Cesta na Brje,
rekonstrukcija ceste (in vodovoda) Oševljek, cesta Zmajna (kanalizacija), vodovod Špinjolišče.
Naročena je sanacija in začasna ureditev zbirnega centra v Renčah pri Goriških Opekarnah
(čiščenje, izvedba nasipa, postavitev nove ograje in novih kontejnerjev).
Sočasno potekajo mejne obravnava, pridobivajo se informacije glede prevzema cest Brenčelj,
ureja se problematika glede vzdrževanja Zdravstvenega doma Renče …
Na področju družbenih dejavnosti se je 19. aprila zaključil rok za oddajo prijav na javne razpise
na področjih družbenih dejavnosti (kultura, šport, humanitarno-zdravstvene organizacije,
upokojenska društva, veteranske organizacije, ljubiteljska kultura – prej preko JSKD).
Odpiranja vlog bodo izvedena v tem tednu, kot je bilo določeno v razpisi dokumentaciji.
Na oddelku projektne pisarne, turizma in kmetijstva je vse pripravljeno za podpis pogodbe in
uvedbe v delo za projekt Grevislin. Pri projektu Walk od Peace / Pot miru potekajo usklajevanja
z lastnikom parcele na Vinišču in z vodilnim partnerjem MONG. Pridobivajo se sponzorska
sredstva s strani Slovenskih državnih gozdov. Glede muzeja sanitete v stari vežici v Renčah
so stekla dela za notranjo ureditev muzeja.
Projekt KUJ.ME je dokončan mini muzej tehnične dediščine v stavbi KD Bukovica. Čakajo se
primerni časi za uradno otvoritev muzeja. Za projekt Pot Vipava so bili, kot že omenjeno,
opravljeni dodatni popisi na kritičnih odsekih, kjer ni bilo upoštevano odvodnjavanje. Isto se je
naredilo popise za del poti, ki predstavlja dostopno pot do ptičje opazovalnice. Na terenu se je
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določilo in popisalo mikrolokacije postavitve usmerjevalnih količkov. Za projekt Green
destination je bil uspešno zaključen postopek, oddano poročilo in prejet znak Slovenia green
destination Bronze. Župan se zahvali sodelavcu na oddelku, Matjažu Zgoniku. Pri projektu
Smart City je bilo opravljenih več sestankov z namenom naslavljanja glavnih problematik, ki bi
jih digitalizirali. Naslavljajo se bo kakovost zraka v javnih stavbah ter zunanji zrak. Na kritičnih
ekoloških otokih se bo postavilo senzorje na smetnjake za nadzor smeti ter s tem bolj skrbnega
ločevanja odpadkov. Zaključen je razpis za Županovo vino 2021, kjer trenutno potekajo
usklajevanja za uradni dogodek podelitev županovega vina, ki naj bi potekal skupaj z MONG
in Občino Ajdovščina. Občina je na novo pristopila k projektom RRA-ja: Circle, Subtract, EcoCicle. V navezi s podjetjem Telekom in podjetjem Rune potekajo pogovori za sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Začenjajo se aktivnosti za
nadaljevanje projekta Začasno označevanje kolesarskih povezav v Severno primorski (Gorški)
razvojni regiji.
Na področju turizma potekajo redni skupni koordinacijski sestanki v sklopu zavoda za turizem.
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma
2021. Potekali so sestanki glede nadgradnje obstoječe blagovne destinacijske znamke
Vipavska dolina s čezmejno noto.
Na področju kmetijstva sta prav tako bila objavljena dva javna razpisa: za dodelitev pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja in za sofinanciranje programov s
področja kmetijstva in podeželja.
Po razno župan izpostavi še potek zbiranja ponudb za pripravo razvojne strategije Občine
Renče–Vogrsko za leta 2021-2027.

K 3) Poročilo Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (poročevalka: Erika
Lojk, direktorica).
Župan preide na tretjo točko dnevnega reda, ki obravnava poročilo Javnega zavoda za turizem
Nova Gorica in Vipavska dolina. Besedo preda direktorici zavoda in poročevalki te točke, Eriki
Lojk.
Erika Lojk pohvali Občino Renče–Vogrsko za pridobljen znak Green Destination Bronze in
ponudnika, ki je pridobil zelen ključ.
Predstavi poročilo zavoda, ki je sestavni del gradiva za 17. redno sejo občinskega sveta.
Župan se zahvali za poročilo in odpre razpravo.
Razprave ni. Župan zaključi tretjo točko.

K 4) Sklep o porabi presežka Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
Župan preide na četrto točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o porabi presežka Javnega
zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Župan preda besedo direktorici občinske
uprave, Ani Vuk.
Ana Vuk pove, da je občinska uprava 25. 2. prejela letno gradivo zavoda. Del gradiva je bilo
tudi poslovno poročilo, iz katerega je razvidno, da je zavod v letu 2020 posloval s presežkom
v višini 8.363 evrov. Svet zavoda je podal občinam soustanoviteljicam predlog, da se sprejme
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sklep o razporejanju sredstev: presežek MONG 2.262 evrov ostane nerazporejen, presežek
Občine Ajdovščina v višini 4190 evrov se nameni za investicije v TIC Ajdovščina, 1521 evrov
ostane nerazporejenih, presežek 398 evrov Občine Renče–Vogrsko ostane prav tako
nerazporejenih.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje Sklep o porabi presežka Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in
Vipavska dolina.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.
K 5) Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021 (poročevalka: Vladka Gal Janeš,
Višja svetovalka I za družbene dejavnosti in Florida Petelin, predsednica KMVVI).
Župan preide na peto točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o podelitvi občinskih priznanj
v letu 2021. Besedo preda poročevalki, Vladki Gal Janeš.
Vladka Gal Janeš pove, da je skladno z Odlokom o priznanjih bilo pripravljeno javno povabilo
za podelitev priznanj občine za leto 2021. Prijavljene predloge je obravnavala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter na seji obravnavala zbrane predloge.
Župan preda besedo predsednici KMVVI, Floridi Petelin.
Florida Petelin pove, da je KMVVI najprej sprejela pravilnik, po katerem so člani komisije
ocenjevali prejete prijave. Vsi predlogi so pravočasno prispeli in imeli vse potrebne priloge. Za
plakete so prispele tri prijave, iz vsake KS po ena prijava. Predlogi komisije so predstavljeni v
gradivu. Predlagani so: Albinca Pisk, Rajko Lasič in Nejc Kovačič.
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Občinskemu svetu predlaga, da predlagane kandidate potrdi.
Župan pojasni, da bo glasovanje potekalo za vsako plaketo posebej.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o podelitvi plakete Občine Renče–Vogrsko za večletne izjemne
uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področij družbenih dejavnosti gospe
Albinci Pisk.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.
Župan da na glasovanje sklep o podelitvi plakete Občine Renče–Vogrsko za večletne izjemne
uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področij družbenih dejavnosti gospodu
Rajku Lasiču.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara

ZA
PROTI
X
X
X
X
X
Odsoten
X
Odsotna
X
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Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X

Sklep je sprejet.
Župan da na glasovanje sklep o podelitvi plakete Občine Renče–Vogrsko za večletne izjemne
uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področij družbenih dejavnosti gospodu
Nejcu Kovačiču.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.
Župan ponovno preda besedo predsednici KMVVI, Floridi Petelin.
Florida Petelin pove, da je komisija obravnavala tudi predloge za podelitev zlatega grba Občine
Renče-Vogrsko. En predlog je prišel s strani KS Bukovica-Volčja Draga, za podelitev grba
Angelu Mlečniku. Drug predlog je prišel s strani Združenja SKUPAJ, za podelitev grba Alešu
Buciku.
Na podlagi točkovanja je Aleš Bucik prejel višje število točk. Kot predsednica KMVVI predlaga,
da zlati grb prejme Aleš Bucik.
Po ponovnem pregledu prijave Angela Mlečnika je komisija naknadno odločila, da se
občinskemu svetu predlaga, da se Angelu Mlečniku podeli posebno priznanje kot posebno
nagrado za večletne vidne dosežke na področju družbenih dejavnosti.
Župan odpre razpravo.
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Vanda Ožbot prevprašuje podelitev posebnega priznanja Angelu Mlečniku in izločitev iz
podelitve zlatega grba. Glede na njegovo častitljivo starost in vlaganja v družbeno življenje,
meni, da si zlati grb zasluži.
Zanima jo, kako so bili kriteriji točkovanja sestavljeni, saj jih občinski svet ni dobil v vpogled.
Aleš Furlan se s svetnico strinja. Izpostavi, da se prav tako ne strinja s podelitvijo zlatega grba
Alešu Buciku. Zdi se mu preuranjeno, da se takšno nagrado podeljuje bivšemu županu. Ne
pripisuje mu posebnih dosežkov pri ustanovitvi občine, saj je zato bilo predhodno vloženega
veliko dela in volje občanov. Prav tako se mu pripisovanje zaslug pri delovanju društev ne zdi
smotrno, saj so bila tako športna kot kulturna društva imela že pred nastopom Aleša Bucika
kot župana dolgoletno in uspešno tradicijo.
V obrazložitvah opomni na 1000 obiskov na govorilnih urah, ki naj bi jih Aleš Bucik imel v 12
letnem obdobju županovanja, kar naj bi znašalo 1,5 obiska na teden. Meni, da jih ima trenutni
župan veliko več.
Izpostavi še pridobitev uporabnega dovoljenja za KD Bukovica. Meni, da je bilo v KD vloženega
veliko investicij in da so kljub temu prostori slabo izkoriščeni. Veliko bi namreč pomenila
obuditev blagovne znamke plesov v Bukovici ter drugačna ureditev trenutnih prostorov
občinske uprave (predlaga zdravstveni dom) in kletnih prostorov (predlaga štab civilne zaščite
in režijskega obrata).
Z obrazložitvijo za podelitev zlatega grba Alešu Buciku se prav tako ne strinja v točki glede
obnove Dvorca Vogrsko. Opomni, da je v obnovo vlagala tudi Občina Nova Gorica in Zavod
za kulturno dediščino. Doda, da sta kot dodatna kandidata za obnovo bila prijavljena dva
posameznika iz česar sledi, da bi lahko pri obnovi dvorca lahko pomagal tudi nekdo drug.
Opomni, da je v obnovo vlagal tudi Kraški Zidar. Problematično se mi zdi, da je dvorec zaprt
za zabave, dogodke in da je onemogočen vstop na grajsko dvorišče. Izpostavi še, da je dvorec
namenjen za ljudi občine in širše regije.
Župan poda na glasovanje sklep o podelitvi občinskega priznanja Občine Renče-Vogrsko v
letu 2021: zlati grb se podeli gospodu Alešu Buciku.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 7
PROTI: 3
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X
X

Odsoten
Odsotna
X
X
X
X
X
X
X

Stran 10 od 20

OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Sklep je sprejet.
Župan poda na glasovanje sklep o podelitvi občinskega priznanja Občine Renče-Vogrsko v
letu 2021: izjemno nagrado za večletne uspehe, ki so trajnostno prispevali k razvoju in
prepoznavnosti občine gospodu Angelu Mlečniku.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 10
PROTI: 0
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI

X
X
X
Odsoten
Odsotna
X
X
X
X
X
X
X

Sklep je sprejet.

K 6) Soglasje k določanju delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Nova
Gorica (poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene
dejavnosti).
Župan pride na šesto točko dnevnega reda, ki obravnava soglasje k določanju delovne
uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica. Besedo preda poročevalki, Vladki Gal
Janeš.
Vladka Gal Janeš pove, da se po desetih letih ponovno opravlja ocenjevanje delovne
uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih zavodov. Na podlagi spremenjenih določil
ministerstev so na občino trije zavodi naslovili vloge za določitev za soglasje k delovni
uspešnosti ravnateljev.
Glasbena šola je dostavila vse ocenjevalne liste in sklep Sveta zavoda. 15. aprila so vlogo
dopolnili z dodatno obrazložitev, iz katere izhaja utemeljitev izplačila dela plače za delovne
uspešnosti.
Za ocenjevanje so pristojni sveti zavodov, na podlagi predpisanih zakonodajnih merilih.
Občinski sveti pa podajo soglasje k izračunanim procentov. Sveti zavoda pošljejo potrjena
soglasja na ministerstva, šele nato pride do dejanskega izplačila.
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Župan preda besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, Borutu Zornu, ki je
predlagano soglasje obravnavalo na seji.
Borut Zorn pove, da je ODD obravnaval dotično vlogo in zbrano dokumentacijo. V imenu
odbora predlaga, da občinski svet poda soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep: Občina Renče-Vogrsko poda Svetu zavoda Glasbene šole
Nova Gorica soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.
K 7) Soglasje k določanju delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Kozara
(poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti).
Župan pride na sedmo točko dnevnega reda, ki obravnava soglasje k določanju delovne
uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Kozara. Besedo preda poročevalki, Vladki Gal Janeš.
Vladka Gal Janeš pove, da je občina kot soustanoviteljica dolžna podati soglasje k določanju
delovne uspešnosti ravnatelja šole.
Župan preda besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, Borutu Zornu, ki je
predlagano soglasje obravnavalo na seji.
Borut Zorn pove, da je ODD obravnaval vlogo in zbrano dokumentacijo. V imenu odbora
predlaga, da občinski svet poda soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja.
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Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep: Občina Renče-Vogrsko poda Svetu zavoda Osnovna šole
Kozara soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.

K 8) Soglasje k določanju delovne uspešnosti direktorice Ljudske Univerze Nova
Gorica (poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene
dejavnosti).
Župan pride na osmo točko dnevnega reda, ki obravnava soglasje k določanju delovne
uspešnosti direktorice Ljudske Univerze Nova Gorica. Besedo preda poročevalki, Vladki Gal
Janeš.
Vladka Gal Janeš pove, da LUNG izvaja program brezplačne šole za odrasle, zato so tudi oni
podali vlogo za izdajo soglasja.
Župan preda besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, Borutu Zornu, ki je
predlagano soglasje obravnavalo na seji.
Borut Zorn pove, da je ODD obravnaval vlogo in zbrano dokumentacijo. V imenu odbora
predlaga, da občinski svet poda soglasje k delovni uspešnosti direktorice.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
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Župan da na glasovanje sklep: Občina Renče–Vogrsko poda zavodu Ljudske Univerze Nova
Gorica soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.

K 9) Vprašanja in pobude svetnikov.
Župan preide na deveto točko dnevnega reda, ki obravnava vprašanja in pobude svetnikov,
zato jim preda besedo.
Radovan Rusjan zanima ga, zakaj je električni avtomobil parkiran pred občinsko upravo - ali
ob tem nastajajo stroški najema ali gre za brezplačni najem.
Nato ga zanima ga, ali je občina pristopila k reševanju izpustov iz hale Martinučov, nad katero
se pritožujejo tamkajšnji krajani.
Glede ptičje opazovalnice ga zanima, zakaj dela stojijo.
Opozori, da prihaja do praznjenja kontejnerjev, tudi če ti niso popolnoma polni, zaračunavanje
uporabnikom pa predvideva, da je polno.
Zanima ga, kaj se dogaja po sprejetem proračunu – kako se izvajajo dela na zadružnem domu
Vogrsko.
Za konec ga zanima še, ali se delovna uspešnost direktorjem in ravnateljem dodeljuje kot
trinajsta plača iz javnih sredstev.
- Župan pojasni, da je električno vozilo v stanju poskusne dobe. Stroškov vozila občina
nima, saj je poskusna doba brezplačna. Z uporabo tega vozila si je občina prizadevala
zmanjšati stroške za storitev pomoč na domu.
Za lakirnico v Marinučih pristojni inšpektorati niso izdali dokončnih odločb, katere bo v
vednost prejela tudi občina. V petek se je župan sestal s tamkajšnjimi prebivalci.
Pričakuje še poročilo Civilne zaščite, ki je opravila pregled že v februarju. V ponedeljek
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se je sestal z novim lastnikom, ki zagotavlja ustreznost njihovega dela. Tudi lastnik vidi
možnosti alternativne in ustreznejše lokacije.
Občina bo sprožila postopek, da bo v tistem predelu omejena tonaža za tovornjake.
Župan se bo ponovno sestal z lastnikom, saj se krajani še vedno pritožujejo nad
vonjem. Lastnik je zagotovil, da prašne linije ni več, ostaja le mokro barvanje. Slednje
se bo preverilo tudi na inšpektoratu. Dodatno se bo preverilo ustreznost objekta na
inšpektoratu za gradbeništvo.
Projekt Ptičja opazovalnica stoji zaradi razpisa za postavitev opazovalnice, ki ga izvaja
Občina Miren-Kostanjevica. Trenutno se čaka uvedbo v delo same izgradnje.
Odvoz odpadkov beleži Komunala, saj meri tonažo odvoza. Projekt digitalizacije bo
omogočal merjenje glede na volumen. Obračun za smetarino temelji teži, ki se meri v
CERO-tu. Odvoz je določen po voznem redu in ne glede na predhodno preverjanje
stanja kontejnerjev.
Glede objekta Zadružni dom Vogrsko se je župan sestal s podžupanom. Pregledani so
bili projektantski popisi del notranje ureditve. V kratkem bo izveden postopek javnega
naročila za obnovo. Na oddelku za okolje in prostor pa se prioritetno obravnavajo javna
naročila, ki zaobjemajo predvsem cestno infrastrukturo.
Glede odgovora na vprašanje o delovni uspešnosti preda besedo Vladki Gal Janeš
Vladka Gal Janeš pojasni, da je Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport marca
dostavilo zavodom okrožnico, s katero je zavode seznanilo z uredbo o plačah
direktorjev javnem sektorju. Namenjenega je lahko od 2 do največ 5 % pol letne mase
plače, glede na določena merila. Na tej podlagi določi zavod višino procentov. Te dele
plač nakaže direktorjem pristojno ministrstvo.

Vanda Ožbot zanima jo, kdaj bo urejen jarek v Bukovici ob Walfdorske šole. Odbor za okolje
in prostor je že lani predlagal, da se to uredi prednostno. Zanima jo ali bo to urejal koncesionar
ali občina.
Zanima jo dogovor kolegija županov glede mletja gradbenega materiala v gramoznici v Vrtojbi
– ali bi bilo mogoče zagotoviti brezplačen odvoz.
Zanima jo še, kdo dovoljuje policiji, da parkira svoj avto na zelenici pred spomenikom.
Vpraša še, kdaj bo urejena omejitev tonaže po lokalnih cestah.
Na seji OOP-ja je bilo izpostavljeno vprašanje glede optike – prosi, da se do naslednje seje
pridobi zahtevana dokumentacija, kje je že izdelana optika in kje so mrtve točke.
- Župan pove, da je del zida že saniral občinski režijski obrat, jarek pa bo čistil
koncesionar. Občina namreč ne sme posegati v varovalne pasove državnih cest.
Pojasni, da je gramoznica v Vrtojbi pod velikim vprašajem. Mletje gradbenih odpadkov
izvaja zunanje podjetje parkrat letno pri Goriških opekarnah. Župani so na kolegiju
predlagali, da vsaj začasno vsaka občina poskrbi za svoje tovrstne odpadke.
Glede situacij z radarjem je prvič seznanjen. Pozanimal se bo pri policijskem
predstavniku občine.
Glede postavitev znakov pove, da so bili izvedeni popisi del za tri lokacije: omejitev
hitrosti ob zadružnem domu Vogrsko, omejitev hitrosti in tonaže v zaselku Lamovo,
obnova kolesarskih označb in železniškega prehoda na Bazari. Trenutno se čaka
ustrezna ponudba in izris.
Za optiko je pridobljen projekt tam, kjer bo občina postavljala vodovod in kanalizacijo.
Aleš Furlan da pobudo, da se tudi letos nadaljuje s čiščenjem prepustov in jarkov ter da se na
ta način redno vzdržuje jarke. Prednostno predlaga, da se uredijo prepusti na sledečih
parcelah: k.o. Bukovica 702, 769, k.o. Vogrsko 1114/1, 1114/7, 1507.
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Doda še pobudo glede kovinskega starega mosta v Renčah, kjer prihaja do dilatacij in pokanja
asfalta na obeh straneh. Vsako leto se razpoke polni z asfaltno maso. Predlaga, da se zadevo
uredi na način, da ne bi bilo potrebno vsako leto ceste sanirati.
Tretja pobuda se glasi: naj občina da pobudo MONG-u za odkup parcele 1401 k. o. Vogrsko
in naj to pobudo obravnava občinski svet mestne občine.
Borut Zorn izpostavi urejanje odlagališča zelenega odreza. Zeleni odrez se namreč pogosto
znajde v zelenih kontejnerjih, rjavih kontejnerjev še ni, pogosto pa odraz konča kar v naravi.
Predlaga, da KS in občina dobijo ustrezno odlagališča takšnih odpadkov.
Zanima ga stanje glinokopa v Renčah - ali so pridobljeni novi podatki.
- Župan pove, da je Komunala pripravila lokacije 12 rjavih zabojnikov. Ustrezno zunanje
odlagališče bo preverila tudi pravna služba, ali je to sploh izvedljivo ali je potrebna
kategorizacija in ustrezno dovoljenje inšpekcije. Ob tem je tudi nujen nadzor, da ne bo
prišlo do odlaganj tudi drugih odpadkov.
Glede glinokopa pove, da je bil razpis zakonsko pravilno izpeljan, četudi ne občina ne
Goriške opekarne niso bili seznanjenji s postopkom. Za najem tistega območja se
zanima tudi lokalna lovska družina. To območje bo urbanistično urejeno v sklopu
novega OPN-ja.
Žan Bric opozori na uničujočo pozebo. Kmetovalci so se pritoževali, ker v tem času ni bilo
možnosti oroševanja, ki bi sadna drevesa lahko nekoliko zaščitilo. Svetnik je kontaktiral
novega državnega sekretarja na Ministerstvu za kmetijstvo – tudi ona predlaga, da se
kontaktira pristojne. Ironično namreč je to, da je naslednji teden prišla na dom položnica prav
za uporabo namakalnega sistema, ki ni v uporabi. Sadjarji ciljajo na pritožbo, ki bi to zadevo
lahko rešila.
- Župan pove, da je to problematiko obravnaval tudi z ostalimi župani Vipavske doline.
Ministrstvo za kmetijstvo naj bi v kratkem pripravilo obrazce za obračun odškodnine
prav za to pozebo. Pristojno ministrstvo je v sosednjih občinah opravilo tudi ogled
terena. V času izvajanja gradbenih del na Vogrščku je bilo zagotovljeno, da bo vir vode
dostopen.
Vanda Ožbot pove, da kljub neposredni bližini Vogrščka, nima dostopa do namakalne vode.
Kriterij se ji ne zdi pravi, saj je bilo prizadeto širše območje.
- Župan pojasni, da bodo škodo lahko prijavili vsi, višji odstotek kritja pa bodo zagotovo
prejeli kmetovalci.
Andraž Furlan zanima ga, ali je organizator kolesarske dirke po Sloveniji kontaktiral občino.
Zdi se mu namreč pomemben dogodek, v katerega bi morala biti vključena tudi občina RenčeVogrsko.
- Župan pove, da bo kraljeva etapa izpeljana, saj je pogodba z organizatorjem že
podpisana. Potekala bo skozi vse tri krajevne skupnosti. Občina je že poslala svoj del
reklamnega materiala za promocijo, saj gre za dobro pokrit medijski pokrit, četudi ne
bo sneman v živo. Pove, da bodo v organizacijo etape vključena društva, civilna
zaščita …
Marko Furlan zanima ga stanje OPN-ja in kdaj bo javna razgrnitev. Obenem ga zanima stanje
glede obvoznice Volčja Draga.
- Župan pove, da se je zaključil rok za dopolnite vlog. Ministerstvo za kmetijstvo se
namreč težko odreka parcelam za namen zazidljivosti. Skladno z dopolnitvami se bo
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ponovno poslan osnutek OPN-ja v recenzijo – približno v tem poletju. Občina se
poskuša držati skrajšanih rokov, v drugem krogu recenzij pa niso zaobjeta vsa
ministrstva, zato bo drugo branje hitrejše.
Glede obvoznice v Volčji Dragi pojasni, da potekajo tri zadeve: prispele so specifikacije
javne razsvetljave pri nadvozu nad železnico, Direkcija je v postopku odkupa zemljišč
in stavbe, za drugi del faze pa potekajo postopki za spremembo odloka o cestah, kar
bodo tudi svetniki prejeli v potrditev.
Marko Furlan opomni še na projekt pločnik Dombrava.
Župan pove, da je stopil v stik s podjetjem Projekt Nova Gorica, ki sodelujejo z Direkcijo
za cesto, kar bo omogočilo pripravo soglasja. Doda še, da se na koncu Dobrave ureja
ovinek proti Prvačini, kateri predstavlja nevarnost za voznike.

Jožef Hvalica zanima ga, kakšne so aktivnosti glede dnevnega centra za starejše. Izpostavi
še Glinokop Lijak, ki se še naprej degradira. Zanima ga, ali se občina zavzema za tisto
območje.
- Župan pove, da se bil izveden tehnični pregled nove morebitne lokacije, potrebna bo
cenitev. Državni razpis pa še ni javno objavljen.
Za glinokop na Vogrskem je pripravljena ureditev OPPN-ja. Določen je manjši naravni
park, saj je potrebno upoštevati naravovarstvena dovoljenja.
Viktor Trojer pohvali delo občinske uprave, ki izvaja prodajo nepremičnin. Apelira, da občina
in občinska uprava nadaljuje s takim delom. Predlaga, naj se prioritetno izvaja prodajo
nepremičnin, ki ne potrebujejo parcelizacije.
- Župan pove, da je zadevo prevzela nova sodelavka na oddelku za okolje in prostor. Za
večino parcel je bilo potrebno opraviti nove cenitve, saj so se cene nepremičnin
spremenile.
Predlaga odmor 17:55.
Nadaljevanje seje ob 18:08.
V času odmora je sejo zapustil svetnik Aleš Furlan.

K 10) Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2020
(poročevalka: Beti Čufer, Sekretarka za finance in proračun).
Župan preide na deseto točko dnevnega reda, ki obravnava zaključni račun Občine Renče–
Vogrsko za leto 2020. Besedo preda poročevalki, Beti Čufer.
Beti Čufer pove, da je gradivo zaključnega računa skladno z zakonskimi predpisi. Prikazani so
načrtovani in realizirani prihodki in odhodki ter sprejete spremembe (prerazporeditve tekom
leta). Odhodki so bili realizirani v višini 87 % realizacije v primerjavi z rebalansom. Prihodki so
se realizirali 100% glede na rebalans. Podrobnejša vsebina je razvidna iz samega gradiva za
sejo občinskega sveta. Kot sestavni del so priložena tudi poročila posameznih KS
Predlog je bil v skladu s predpisi predložen na Ministrstvo na finance.
Župan pove, da je zaključni račun obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in proračun, zato
preda besedo njegovemu predsedniku.
Viktor Trojer pove, da je OGP potrdil predlog sklepa o zaključnem računu občine.
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Župan pove, da je zaključni račun obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, zato preda
besedo pooblaščenki predsednice, Vandi Ožbot.
Vanda Ožbot pove, da je tudi OOP potrdil predlog sklepa o zaključnem računu.
Župan preda besedo Gregorju Kobalu, predsedniku Nadzornega odbora.
Gregor Kobal predstavi bistvene povzetke, ki so priloga gradivu za sejo občinskega sveta.
Prve ugotovitve se tičejo presežka prihodkov nad odhodki. Presežek ostaja v proračunu. Od
leta 2012 sam obseg prihodkov ne presega 4 milijonov. Sama realizacija prihodkov je ustrezno
primerljiva.
Po oceni NO zaključni račun ni povsem uravnotežen, največji primanjkljaj je na investicijskih
odhodkih. Kar se odhodkov tiče, izpostavi manj tekočih transferov. Ker večjih investicij ni bilo,
jih večina izhaja iz prejšnjih obdobij.
NO potrdi, da je zaključni račun skladno pripravljen.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.
Andraž Furlan opomni, da je tudi Statutarno pravna komisija na seji obravnavala zaključni
račun in ga potrdila.
Župan se opraviči, da mu predhodno ni predal besede.
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K 11) Soglasje k določanju delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem
Nova Gorica in Vipavska dolina (poročevalka: Ana Vuk, direktorica OU).
Župan preide na enajsto točko dnevnega reda, ki obravnava soglasje k določanju delovne
uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2020. Besedo
preda poročevalki Ani Vuk.
Ana Vuk pove, da je drugega marca občina prejela dopis za določanje soglasja. Nova ocena
je bila podana na zahtevo Občine Ajdovščina. Svet zavoda je delo ponovno ocenil in podal
novo oceno, saj delo zaradi korone ni bilo mogoče izvesti v 100 % obsegu. Občina Ajdovščina
je potrdila novo oceno.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o podaji soglasja k določanju delovne uspešnosti direktorice
Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

Sklep je sprejet.

K 12) Razno.
Župan pove, da je na občini na novo zaposlena sodelavka na oddelku za okolje in prostor.
Doda še, da se občinska uprava uvaja v nov program za knjiženje dokumentacije. Uvedena je
tudi nova spletna komunikacija, v upanju, da je ne bo potrebno uporabljati za delo od doma.
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Viktor Trojer vpraša, ali bi bilo mogoče, da se svetniki s svojimi računalniki povežejo na platno
in tako omogočili vpogled v pripravljene dokumente za debato.
- Župan potrdi, da lahko tehnik to omogoči.
Radovan Rusjan zanima ga, ali se je kdo iz občinske uprave prijavil na seminar za evropsko
perspektivo za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev.
- Župan pove, da bo preveril, ali se je sodelavec za projekte prijavil.
Seja občinskega sveta je zaključena ob 18.29 uri.
Zapisala: Hana Šuligoj

________
Župan
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