ZAPISNIK
26. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek,
28. januarja 2010, ob 16.00 uri v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, ţupan Občine Renče-Vogrsko. Začela se je ob 16.00 uri.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, občinska uprava in
mediji.
Na začetku je bilo prisotnih 9 članov občinskega sveta, in sicer: Vanda Oţbot, Marjan Murovec,
Katjuša Ţigon, Silvester Vončina, Marjan Rutar, Radovan Rusjan, Nikita Fajt, Samo Turel in
Gregor Kobal.
Opravičili so se: Nevo Pregelj, Vinko Jarc, Joţef Hvalica, Nataša Podgornik, Valter Mlečnik in
Tomaţ Gregorič.
Ţupan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Ad.1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
V vabilu na sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 11. 1. 2010,
3. Poročilo ţupana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
4. Vprašanja in pobude svetnikov,
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo – 1.
obravnava (poročevalec: Negovan Božič),
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih
komunalnih in padavinskih voda – 1. obravnava (poročevalec: Negovan Božič),
7. Predlog Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1.
obravnava (poročevalec: Negovan Božič),
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 – 1. obravnava
(poročevalec: Beti Čufer),

9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko
(poročevalec: Vladka Gal),

10. Razno.
Ţupan predlaga, da se 9. točka umakne iz dnevnega reda.
Ţupan da popravljeni predlog dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 9
PROTI 0
Dnevni red je sprejet.
Ad.2) Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 11. 01. 2010
Ker na zapisnik ni pripomb, da ţupan zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI 9
ZA 9
PROTI 0
Zapisnik 25. redne seje je potrjen.
Ad.3) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, poročilo ţupana in pregled sklepov prejšnje
seje.
Ţupan pove, da je dogovorjeno z izvajalcem del na mostu čez Bazaršček ob izlivu v Vipavo, da
bo ostanke gradbenega materiala odstranil do petka 5.2.2010.
Ţupan da besedo Nataši Gorkič Barle, ki poda poročilo o izvajanju sklepov, ki so bili sprejeti na
prejšnji seji.
Nataša Gorkič Barle poda poročilo:
 Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v
prostor v Občini Nova Gorica za območje Občine Renče-Vogrsko, ki je bila sprejeta
na 25. seji, je bila objavljena v Uradnih objavah v občinskem glasilu št. 1/2010 z dne
14. 01. 2010, poslana pa je bila tudi na Upravno enoto Nova Gorica, ki je pristojna za
izdajanje gradbenih dovoljenj.
 Občinski svet je podal mnenje k pokrajinski zakonodaji, ki ga je občinska uprava 13.
01. 2010 posredovala v Drţavni zbor RS.
Ad.4) Vprašanja in pobude svetnikov
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda - vprašanja in pobude svetnikov.
Katjušo Ţigon zanima s katerimi projekti razpolagamo in pri katerih računamo na
Kohezijska sredstva. Zanima jo ali jih imamo te projekte ţe pripravljene oziroma ali so v
izvajanju.
Ţupan ji odgovori, da so svetniki dobili Načrt razvojnih programov pred sejo na mizo. Predlaga,
naj po seji NRP-je dobro preučijo na odborih in komisijah in se pogovorijo ali so ti načrti smiselni
oziroma ali je bil morebiti kateri izpuščen. Glede kohezijskih projektov je povedal, da se projekti
za vodovode ţe izvajajo, in sicer od Vogrskega do Volčje Drage, od Gradišča do Merljakov in
od Dornberka do Vogrskega. Sredstva za te odcepe se koristi v letih 2009, 2010 in 2011.
Naslednja kohezijska sredstva so namenjena za čiščenje odpadnih voda. Pove, da je
podpisano pismo o nameri za čistilno napravo in primarne vode za leta 2011, 2012 in 2013.
Določeni projekti pa so v proračunu evidentirani z minimalnimi zneski - ti čakajo na objavo
primernih razpisov.
Katjuša Ţigon vpraša, če so ţe pripravljeni projekti za ureditev vaških jeder v Renčah,
Bukovici in na Vogrskem.
Ţupan odgovori, da dokumentacijo, s katero se bo kandidiralo na razpis Obnova vaških jeder,
ţe pripravljamo.
Katjuša Ţigon sprašuje kdaj je predviden začetek del za Poslovilno veţico v Renčah.
Ţupan ji odgovori, da je izvajalec ţe izbran, postopek javnega naročanja pa je potrebno speljati
do konca in podpisati pogodbo. Zagotovo pa bodo dela na Poslovilni veţici v Renčah končana
do 1. novembra.
Katjuša Ţigon predlaga, da se na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi
sprejme sklep, na podlagi katerega bi svetniki dobivali sejnine v višini 15% plače
ţupana. Ţeli da v računovodstvu to preverijo in uredijo.
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Ţupan preda besedo Nataši Gorkič Barle, da pojasni kakšen je postopek za dvig sejnin.
Nataša Gorkič Barle pove, da so svetniki sprejeli pravilnik, ki določa višino sejnin. Zvišanje
sejnin je torej mogoče le, če se spremeni pravilnik.
Ţupan pojasni Katjuši Ţigon, da lahko vloţi predlog spremembe pravilnika.
Gregor Kobal predloţi dve pisni vprašanji s strani krajanov in sicer v zvezi s plazom
Gradišče in cesto skozi Oševljek. Pove, da ţeli pisni odgovor na obe vprašanji. To pa
zato, ker sta ti dve vprašanji bili poslani na občino ţe iz strani Krajevne skupnosti Renče,
vendar pisnega odgovora do danes še niso prejeli. Pravi, da bo pisni odgovor sam
posredoval krajanom, občinska uprava pa naj ga pošlje na Krajevno skupnost Renče.
Ţupan pove da bo na ti vprašanji odgovoril v pisni obliki.
Ad.5) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo – 1.
obravnava
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o oskrbi s pitno vodo.
Negovan Boţič pove, da zadeve, ki jih bo predstavil veljajo tako za Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo, kot za Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ki je na dnevnem redu pod
točko 6. Pove, da je razlog za nastale spremembe Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, ki uvaja pojem omreţnine.
Obrazloţi pomen termina omreţnina in pove v kakšnem razmerju je z vodarino ter obrazloţi
spremembe.
Ţupan preda besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, Marjanu Murovcu.
Marjan Murovec predlaga, da odlok v predlaganem besedilu sprejme.
Ţupan odpre razpravo.
Marjan Rutar pove, da bi glede na situacijo pričakoval, da se bo višina cene zniţevala…
Ţupan obrazloţi, da je omreţnino določila drţava s pravilnikom, in sicer zato, da bi zavarovala
svoje premoţenje. Vodovod je občinska last in doslej ga je občina dajala v upravljanje podjetju
Goriški vodovodi in kanalizacije. Cena vode je bila sicer določena s soglasjem vendar niţje od
dejanskih stroškov. Javno podjetje se je financiralo iz amortizacije in ni nič vlagalo v obnovo
omreţja. Da bi drţava zaščitila svoje premoţenje je določila omreţnino, ki nam jo bodo
plačevali Vodovodi, mi pa bomo ta denar namensko porabili za obnavljanje infrastrukture.
Ţupan predlaga, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku in da ta predlog na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 8
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ţupan da Odlok o oskrbi s pitno vodo na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 8
PROTI 0
Odlok je sprejet.
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Ad.6) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
odpadnih komunalnih in padavinskih voda – 1. obravnava
Ţupan preide k naslednji točki dnevnega reda in sicer, predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
Ţupan odpre razpravo.
Razprave ni bilo.
Ţupan predlaga skrajšan postopek sprejemanja odloka in da ta predlog na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 8
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ţupan da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
odpadnih komunalnih in padavinskih voda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 8
PROTI 0
Odlok je sprejet.
Ad.7) Predlog Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini RenčeVogrsko – 1. obravnava,
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, predlog Odloka o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava in da besedo Negovanu Boţiču.
Negovan Boţič pove, da je bil odlok natančneje predstavljen na prejšnji seji. Odlok ostaja enak,
priloţen pa mu je osnutek tehničnega pravilnika, ki so ga svetniki zahtevali na prejšnji seji.
Ţupan da besedo Marjanu Murovcu, predsedniku Odbora za okolje in prostor.
Marjan Murovec pove, da so na odboru ta pravilnik preučili in nanj nimajo nikakršnih pripomb.
Predlaga, da občinski svet potrdi tak odlok.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Gregor Kobal, Silvester Vončina, Nikita Fajt, Samo Turel, Vanda Oţbot
in Marijo Rutar.
Ţupan da na glasovanje predlog, da gre tak odlok v drugo obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 9
PROTI 0
Odlok je primeren za drugo obravnavo.
Ţupan predlaga odmor 17:30 do 17:40.

Stran 4 od 6

Datum: 11.01.2010

Ad.8) Predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 – 1. obravnava
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, predlog Odloka o proračunu Občine RenčeVogrsko za leto 2010 – 1. obravnava.
Ţupan pove, da je bil na prejšnji seji predstavljen delovni osnutek proračuna. Izpostavljeno je
bilo vprašanje zadolţevanja in večina svetnikov je bila proti temu zato predlog proračuna
zadolţevanja ne predvideva. Iz podatkov v proračunu ni natančno razbrati koliko sredstev bodo
dobile Krajevne skupnosti, zato bo pripravljena dodatna tabela, iz katere bo razvidno koliko
sredstev bodo krajevne skupnosti dobile iz občinskega proračuna in koliko bodo imele lastnih
prihodkov. Sestavni del proračuna je tudi Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) od
2010 do 2013, kjer naj bi bili evidentirani vsi večji projekti, čeprav jih morda zaradi pomanjkanja
sredstev v naslednjih štirih letih ne bo mogoče v celoti realizirati. Projekte je potrebno v NRP-je
vključiti zaradi morebitne kandidature na javni razpis, naloga občinske uprave in svetnikov pa je,
da znajo krajanom povedati, zakaj se nekateri projekti niso izvedli, kljub temu, da so bili
evidentirani v NRP. Poudari, da imajo prednost projekti, ki so vezani na evropska sredstva in
projekti, ki so bili ţe prej načrtovani, to so: ureditev mrliške veţice v Renčah, ureditev pločnika
skozi Volčjo Drago in rekonstrukcija ceste od Goriških opekarn do Polinišča.
Ţupan preda besedo Beti Čufer.
Beti Čufer kratko obrazloţi prihodkovno in odhodkovno stran proračuna. Natančneje obrazloţi
odhodke, in sicer koliko jih je, za kaj so namenjeni in na podlagi česa smo jih predvideli.
Obrazloţi, da so vse tiste proračunske postavke, ki imajo poleg zvezdico, projekti, ki jih bomo
izpeljali z nepovratnimi sredstvi. Obrazloţi katera sredstva predvidevamo dobiti iz evropskih
skladov, ter za kaj so le-ta namenjena.
Ţupan da besedo Nikiti Fajt, članici odbora za gospodarstvo in proračun. Nikita Fajt pove, da na
proračun nimajo nikakršnih pripomb.
Ţupan da besedo Katjuši Ţigon, članici odbora za druţbene dejavnosti. Katjuša Ţigon pove, da
so v predlogu proračuna bile upoštevane vse njihove pripombe, ki so jih dali na seji odbora in
nimajo drugih pripomb.
Ţupan da besedo Marjanu Murovcu, predsedniku odbora za okolje in prostor. Marjan Murovec
pove, da imajo pripombe glede kohezije, in sicer je potrebno uskladiti projekte vodooskrbe.
Poleg tega menijo, da je potrebno zemljišča na območju k.o. Vogrsko, za katera je bila začeta
parcelacija, vnesti v proračun pod posebno postavko in ne pod skupno postavko »odkupi«.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Samo Turel, Katjuša Ţigon, Marjan Murovec, Vanda Oţbot in Gregor
Kobal.
Ţupan da na glasovanje predlog, da gre Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto
2010 v drugo obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 9
PROTI 0
Odlok je primeren za drugo obravnavo.
Ad. 9) Razno
Ţupan preide na zadnjo točko dnevnega reda, na točko razno.
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Naslednja seja bo prvi četrtek v marcu - to je 4. 3. 2010. Pravilnik za šport, ki je bil danes
preloţen, pa se bo sprejemal na korespondenčni seji.
Ţupan seznani občinski svet, da bo pod točko razno poveljnik Civilne zaščite, Milivoj Perkon,
podal poročilo delu CZ in predstavil projekt preţivetja v naravi, ki ga organizira CZ v
sodelovanju z Osnovno šolo Renče.
Milivoj Perkon, poveljnik Civilne zaščite predstavi delo Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) in
pove, da je kader dobro izobraţen in oprema kvalitetna. Delo CZ je z zakonom določeno, a v
veliki meri odvisno od posluha ţupana in občinskega sveta in sodelovanje v naši občini je
pohvale vredno. Poveljnik predstavi kader CZ, ki šteje skupno 50 ljudi in predstavi njihovo delo
v preteklem letu. Pove, da smo konec lanskega leta dobili 2 mobilna bivalna kontejnerja za
hranjenje opreme in izvajanje sestankov CZ. Za varovanje premoţenja je v teku postavitev
videonadzora na mestu postavitve bivalnih kontejnerjev in okolice ter na Trgu v Renčah. Prvo
mesto videonadzora je namenjeno varovanju objektov in opreme CZ, drugo pa preprečevanju
vandalizma na Trgu v Renčah in varovanju zunanjega defibrilatorja za javno uporabo,
bankomata, banke in pošte.
V letošnjem letu pa bo najobseţnejša akcija CZ tabor preţivetja v naravi - Vinišče 2010. Na tem
taboru bo udeleţenih okoli 70 učencev OŠ Renče in okoli 30 učencev okoliških OŠ, vključno z
OŠ iz pobratenega Staranzana. Namen tabora bo prikaz preţivetja v naravi in ţivljenja z naravo
ter odvračanje učencev od računalniških ekranov. Posredni namen bo tudi prenos takšnega
načina dela na sosednje in širše šolske subjekte, saj je projekt pilotski in izključno financiran s
sredstvi CZ, brez udeleţbe šole ali staršev. OŠ bo zagotovila tudi 8 do 12 učiteljev, ki bodo
prisotni na tem 3 dnevnem taboru, ki se bo dogajal od 14. do 16. maja. V programu bodo
sodelovale vse skupine CZ in predavatelji s področja preţivetja v naravi (nabiranje in uţivanje
hrane iz narave, učitelji SV iz Bohinjske Bele, gozdar, ribiči, lovci, strokovnjaki iz področja
varstva narave in voda itd.). Program bo temeljil na postavitvi tabora, urejanju le-tega,
spoznavanju rastlin, improvizaciji, iskanju vode, priţiganju ognja brez vţigalic, orientaciji na
terenu, prvi pomoči, rekreaciji in drugem. Izvajanje programa bo tudi medijsko podprto.
Glede vizije delovanja CZ pa poveljnik pove, da je CZ nuja, ki mora biti organizirana v okviru
občine. Člani CZ so se ob srečevanju ekip in ob aktivnostih, ki so jih izvajali, ţe v veliki meri
spoznali, med njimi pa nastaja tudi odnos kolegialnosti in vzajemnosti. Nadaljevanje tega bo
tudi ureditev okolice bivalnih kontejnerjev, ki bo sluţila za druţenje in razvoj tovarištva. Delo CZ
je usmerjeno tudi v odnos do občanov in to ravno iz naslova solidne opremljenosti CZ,
organizacije le-te in pričakovanja občanov na odzivnost CZ, glede na njihov vloţek vanjo. V tej
smeri se je CZ organizirala na način, kot izhaja iz programa aktivnosti za tekoče leto, torej na
način vzajemnega delovanja do občanov, vzgoje otrok in doprinosa h kvalitetnejšemu ţivljenju v
prijazni občini. CZ tudi ţe izvaja in bo nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zaraslih pohodnih
poti in pešpoti ter tudi tako omogočala občanom večji prostor za zdravo gibanje in rekreacijo.
Ţupan se Milivoju Perkonu zahvali in zaključi sejo.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19:30 uri.

Zapisala: Ana Jovanka Stojanovska
Aleš Bucik l.r.
Ţupan
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