OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št. dok.: 00703-14/2010-2
Bukovica, 18. 11. 2010

ZAPISNIK
2. redne seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko,
ki je bila v četrtek, 18. novembra 2010, ob 17. uri v dvorani Zorana Mušiča
v kulturnem domu v Bukovici.
Sejo je sklical in vodil ţupan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 17. uri.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in ţupan:
Aleš Bucik, Radovan Rusjan, Katjuša Ţigon, Marjo Rutar, Silvester Vončina, Vanda
Oţbot, Karmen Furlan, Alenka Gregorič, Katarina Valič, Borut Kerševan, Aldo Mozetič,
Viktor Trojer, Stanko Šemrl, Rajko Lasič in Dragan Zorn.
Opravičeno odsoten je Nedeljko Gregorič.
2. Občinska uprava in mediji.
Ţupan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda:
Ţupan predlaga, da se umakne 5. točka dnevnega reda, ker Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ni dala predloga za to točko.
1.
2.
3.
4.
5.

Obravnava in sprejem dnevnega reda,
Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 28. 10. 2010,
Poročilo ţupana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
Vprašanja in pobude svetnikov,
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
5.a Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
5.b Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
5.c Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
5.d Sklep o imenovanju Odbora za druţbene dejavnosti
6. Polletno poročilo (poročevalec: Beti Čufer, direktorica občinske uprave)
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 (poročevalec: Beti
Čufer, direktorica občinske uprave)
8. Razno
Ţupan da predlog dnevnega reda brez 5. točke na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14

ZA 13
PROTI 0
Popravljeni dnevni red je sprejet.
Ad. 2) Potrditev zapisnika 1. Redne - konstitutivne seje z dne 28. 10. 2010.
Ţupan odpre razpravo na zapisnik 1. redne seje.
Razprave ni bilo.
Ker na zapisnik ni pripomb, da ţupan zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Zapisnik 1. Redne - konstitutivne seje je potrjen.
Ad. 3) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje
seje.
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, poročilo ţupana in pregled sklepov prejšnje
seje.
Ţupan ugotavlja, da je občinski svet postal formalist. V nadaljevanju izrazi ţeljo, da bi vsi skupaj
konstruktivno prispevali vso svojo energijo, sposobnost, moč in znanje za razvoj občine.
Pove, da so vse tri krajevne skupnosti dobile svoje predsednike in sicer v KS Vogrsko je
predsednica Katarina Valič, v KS Bukovica-Volčja Draga Viljem Ţiţmond in v KS Renče pa
Borut Zorn.
Obrazloţi potek pridobivanja OPN-ja ter pove v kateri fazi se trenutno nahaja Občina RenčeVogrsko.
Omeni plaz na Vinišču katerega ţe sanirajo in pove, da bo do začetka naslednjega tedna cesta
prehodna, bo pa to za občino pomenilo nepredvidene stroške.
Na kratko pove o manjših investicijah, ki potekajo oziroma se bodo začela konec tega leta in v
začetku naslednjega, na območju Občine Renče-Vogrsko.
Naslednjo sejo napove 16. 12. 2010 in izrazi upanje, da bo do takrat Komisija za mandatna
vprašanja, imenovanje in volitve pripravila predloge za člane odborov, zato da bi delo v občini
potekalo nemoteno.
Ţupan da besedo Nataši Gorkič Barle, da poda poročilo o izvajanju sklepov, ki so bili sprejeti na
prejšnji seji.
Nataša Gorkič Barle poda poročilo o sprejetih sklepih s prejšnje seje:
 Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko potrdi mandate članov Občinskega sveta.
 Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je sprejel sklep o imenovanju komisije za
mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Pove, da bosta oba sklepa objavljena v naslednjih uradnih objavah.
Ad. 4) Vprašanja in pobude svetnikov.
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda - vprašanja in pobude svetnikov in da besedo
Viktorju Trojerju.
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Viktor Trojer vpraša, kakšen je odstotek deleţa, ki ga ima Občina Renče–Vogrsko v Domu
upokojencev v Novi Gorici. Posledično ga zanima v kakšnem odstotku bo investicijo obnove
Doma upokojencev pokrila Občina Renče-Vogrsko, v kolikor le ta ne bo pokrita iz bančnih
kreditov oziroma iz drţavnega proračuna.
Ţupan odgovori, da so vsi domovi upokojencev razen tistih, ki so grajeni v javno zasebnem
partnerstvu, v lasti drţave. Drţava je tista, ki mora poskrbeti za vzdrţevanje svojega lastnega
premoţenja. O tej temi so se pogovarjali tudi na kolegiju ţupanov, ko se je postavljalo vprašanje
v zvezi s tem. Pove, da imamo v naši druţbi jasno opredeljeno, kdo opravlja katero funkcijo.
Občine skrbijo za vrtce in šole, drţava pa mora poskrbeti za domove upokojencev, vsi so se tudi
strinjali naj tako ostane še naprej. Ţupan vpraša Viktorja Trojerja, če je z odgovorom zadovoljen
ali ga ţeli prejeti v pisni obliki.
Viktor Trojer pravi, da bi bil bolj zadovoljen z pisnim odgovorom.
Ţupan mu zagotovi, da ga bo tudi prejel.
Vanda Oţbot pravi, da je ţe v prejšnjem mandatu postavila vprašanje na katerega do danes še
ni dobila odgovora. Torej v tem sestavu ponavlja isto, ţeli prejeti plan za 2011, katerega je
sprejel Hidrotehnik, ki ima koncesijo za upravljanje z vodotoki, da bodo videli kakšni so plani na
območju Občine Renče-Vogrsko, kaj je potreba postoriti na katerih vodotokih, ker so plan oni ţe
sprejeli.
Ţupan odgovori, da se bo vprašanje posredovalo na Hidrotehnik in se bo videlo kakšen odgovor
bodo poslali, če sploh ga bodo.
Borut Kerševan vpraša na kakšni točki so pogajanja glede delitvene bilance z Mestno občino
Nova Gorica. V čem je teţava, da ta zadeva še ni rešena, ker je Občina Miren-Kostanjevica to
rešila v enem letu. Prosi za pismen odgovor do naslednje seje.
Ţupan pravi, da se je glede tega ţe veliko govorilo, pove da bo na vprašanje odgovoril le ustno,
ker tudi vprašanje ni v pisni obliki. Delitvena bilanca je praktično ţe narejena, premoţenje ni bilo
le formalno preknjiţeno iz Mestne občine Nova Gorica na Občino Renče- Vogrsko. Razlogov za
to je več, delitev finančnih sredstev in finančnih obveznosti med občinama je bila urejena ţe leta
2007 v juniju. Ostaja samo vprašanje ali bo Občina Renče-Vogrsko ostala v zavodu Kulturni
dom Nova Gorica, kjer si občina ne ţeli ostati in ga financirati. Naslednje vprašanje ali je Občina
Renče-Vogrsko član Športnega zavoda Nova Gorica, katerega soustanovitelj je po zakonu in ga
ravno tako ne ţeli financirati. Obstaja tudi vprašanje v zvezi z delitvijo Stanovanjskega sklada
Nova Gorica, ki se deli po določenem ključu. Če na to vprašanje ne bi iskali soglasne rešitve, bi
lahko oškodovali Občino Renče-Vogrsko, ker je tu le šest stanovanj, katera so ocenjena na
pribliţno 200.000 EUR, kar je zelo malo. S skladom tečejo pogovori o investicijo, ki bi jo izvedli v
Občini Renče-Vogrsko, tako, da bi se ta sorazmerni del stanovanj zgradil tukaj. Čeprav je
Občina Renče-Vogrsko formalno dvanajst odstotni lastnik omenjenih stanovanj, si ne ţeli
občanov pošiljati ţiveti v drugo občino. Pove, da v Novi Gorici obstaja politična volja za rešitev
te problematike. Z ţupanom Mestne občine Nova Gorica sta se o tem ţe dogovarjala in
pričakuje, da bo to vprašanje rešeno v kratkem roku.
Radovan Rusjan vpraša zakaj je bila umaknjena peta točka dnevnega reda, saj to pomeni da bo
v bodoče ovirano delo občinskega sveta.
Ţupan pove, da na to vprašanje ne more odgovoriti, ker natančnega odgovora ne pozna, zato
da besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Silvestru
Vončini.
Silvester Vončina pove, da je bila sklicana komisija na kateri so bili tudi prisotni vsi člani
komisije. Ker pa komisija ni bila sklicana v roku iz poslovnika temveč so z sklicem zakasnili,
člani niso uspeli doseči soglasja, da bi nadaljevali z delom. Saj je član komisije Borut Kerševan
ostale opozoril, da če bodo nadaljevali z delom, bo komisijo prijavil Upravni inšpekciji. Sestanek
so prekinili, kljub temu, da ni bilo nikakršnih pripomb na vsebino, temveč je šlo le za formalno
napako. Predlagal je tudi sklep, da se komisija v bodoče drţi strogo formalnih navodil brez
odstopanja. Pravi, da v prejšnjem mandatu niso imeli nikakršnih teţav z inšpekcijami in sedaj si
ravno tako ne ţeli nobenih internih inšpektorjev.
Radovan Rusjan da pobudo, da se peta točka obravnava na Korespondenčni seji.
Ţupan pove, da se bo ta pobuda vzela na znanje.
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Katjuša Ţigon vpraša kdaj se lahko pričakuje otvoritev poslovilne veţice v Renčah.
Ţupan pove, da je veţica ţe praktično končna, da je občina dala vlogo za uporabno dovoljenje
in tehnični pregled, tako da ima sedaj Upravna enota štirinajst dni časa za sklic komisije za
tehnični pregled. Na kar se lahko pričakuje uporabno dovoljenje.
Aldo Mozetič je povedal, da bi moralo biti vodilo dela občinskega sveta dobrobit občanov in ne
pravna formalnost pri delu občinskega sveta.
Katjuša Ţigon predlaga, da bi se naslednji teden dobili predlagani člani Odbora za druţbene
dejavnosti, društva in krajevne skupnosti, da bi se lahko dogovorili in uskladili prireditve v
decembru.
Ţupan pove da se bo potrudil in uredil vse zadeve, ki so potrebne za nemoten potek dela v
občini.
Borut Kerševan pove, da ţeli vprašati predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja kaj meni, da je Poslovnik o delu komisije napisan zato, ker mora biti po zakonu, ali
je napisan zato da se ga spoštuje in da veljajo določena pravila dela.
Ţupan mu odgovori, da je ta točka dnevnega reda namenjena za vprašanja ţupanu in ne za
medsebojno diskusijo.
Borut Kerševan vpraša ţupana isto vprašanje.
Ţupan mu pove, da na to vprašanje nima nikakršnega odgovora.

Ad. 5) Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Peta točka dnevnega reda je bila izpuščena.
Ad. 6) Polletno poročilo
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda Polletno poročilo in da besedo direktorici
občinske uprave Beti Čufer.
Direktorica občinske uprave Beti Čufer pove, da je skladno z Zakonom o javnih financah je
ţupan dolţan dva krat letno občinskemu svetu poročati, o izvrševanju proračuna. Enkrat je to s
polletnim poročilom in enkrat z zaključnim računom. Polletno poročilo, ki so ga prejeli v gradivu
je pripravljeno v skladu z vsemi predpisi, ki določajo kaj mora to poročilo vsebovati.
V prvem polletju je Občina Renče-Vogrsko poslovala ves čas likvidno, ni se zadolţevala. Vse
neporavnane obveznosti, prenesene iz prejšnjega leta so bile poravnane v celoti v zakonskih
plačilnih rokih.
Do 30. 6. 2010 je bilo realiziranih 2.102.355 EUR, kar je 39,8 odstotkov planiranih prihodkov.
Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.169.661 EUR odhodkov, kar je 39,5 odstotkov
planiranih. Razlika med prihodki in odhodki je tako znašala po prvem polletju dobrih 67.000
EUR in predstavlja preseţek odhodkov nad prihodki, pokriva pa se iz ostanka sredstev na
računu iz preteklega leta.
Večina prihodkov proračuna je bila realizirana v pričakovanih zneskih, del prihodkov pa zlasti
zaradi učinkov finančne krize in gospodarske recesije, nekoliko zaostaja za pričakovanji.
Če se pogleda pomembnejše skupine prihodkov je bila realizacija pri najpomembnejšem
občinskem prihodku dohodnina 50 odstotkov realizirana. Kar je skladu z načrtovanim.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, znaša le 19 odstotkov. Vendar je to logična
posledica tega, da je DURS začel pošiljati odločbe zavezancem šele v drugi polovici leta. Tako
da priliv ni mogel biti zajet v tej polletni realizaciji, pričakuje se, da se bo to zgodilo šele v prvi
polovici naslednjega leta. Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov, je ravno tako bila
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realizirana šele v drugi polovici leta. Prihodki iz koncesijskih dajatev iger na srečo, so bili sicer
realizirani točno polovico načrtovanih sredstev. Prihodki od komunalnih prispevkov, so bili
realizirani višini 14 odstotkov, ker je gospodarska kriza upočasnila gradnje, se to pozna tudi na
tem prihodku. Transferni in Kapitalski prihodki so skupaj zajemali nekje 28 odstotkov vseh
načrtovanih prihodkov. V prvem polletju so bili realizirani 34 odstotno. Transferni prihodki so
sredstva, ki jih dobimo iz drţavnega proračuna in evropska sredstva pridobljena na podlagi
razpisov. Do 30. 6. 2010 je občina prejela 512.000 EUR, kar pa še ni bilo zajeto v tej realizaciji
je 302.000 EUR, ki smo jih prejeli na podlagi zadnjega zahtevka za Obnovo KD Bukovica.
Odhodki so bili realizirani primerno prihodkovni strani, glede na nivo doseţenih prihodkov po
posameznih proračunskih postavkah. Vzrok za to, da realizacija odhodkov ni 50 odstotkov kot bi
se lahko pričakovalo, je v tem, da se investicije običajno začnejo izvajajati sredi leta in zapadejo
v plačilo v drugem polletju. Pravilo prikaza v proračunu pa je vedno denarni tok, torej šele ko
račun plačaš, se to prikaţe kot realizacija odhodka. Prav tako pa niso še bili realizirani nekateri
transferi, ki so vezani na izvedbo postopkov javnih razpisov.
Ţupan se zahvali Beti Čufer in odpre razpravo.
V razpravi je sodelovala Vanda Oţbot.
Ţupan da na glasovanje Polletno poročilo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Polletno poročilo je bilo sprejeto.
Ad. 7) Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, odlok o rebalansu proračuna Občine RenčeVogrsko za leto 2010. Ţupan predlaga, da se rebalans sprejme po hitrem postopku.
Ţupan da na glasovanje sprejemanje odloka o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za
leto 2010, po hitrem postopku.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 2
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko se sprejme po hitrem postopku.
Ţupan da besedo direktorici občinske uprave Beti Čufer, da predstavi rebalans proračuna
Občine Renče-Vogrsko.
Direktorica občinske uprave Beti Čufer pove, da je predlog rebalansa proračuna, ki ga imajo
pred sabo prvi rebalans proračuna za leto 2010.
Na podlagi realizacije za obdobje od januarja do oktobra 2010 in ocene realizacije do konca
leta, se je ugotovilo, da določeni prihodki in odhodki v letošnjem letu ne bodo realizirani. Lahko
pa bodo realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato se je odločilo, da je potrebna ponovna
uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani proračuna.
Zmanjšujejo se tako prihodki kot odhodki in sicer v višini 443.514 EUR. Kar dejansko pomeni,
da se proračun občine tudi po tem rebalansu ne bo zadolţeval. Financiral bo svoje odhodke v
celoti iz tekočih prihodkov in stanja prenesenih sredstev iz prejšnjih let.
Prihodki, ki so predlagani v rebalansu, so popravljeni iz 5.279. 000 EUR na 4.836. 000 EUR.
Kar je nekje 8 odstotkov zniţanja glede na plan.
To zmanjšanje, je zneskovno najvišje pri davčnih in pri transfernih prihodkih. Pri davčnih se je
zniţalo nadomestilo od stavbnega zemljišča, ker se pričakuje del priliva teh sredstev, šele v
začetku naslednjega leta. Transferne prihodke, pa se je uskladilo z odobrenimi projekti. Ta
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načrtovana sredstva se bo preneslo v prihodke proračuna naslednjega leta. Ker so to dejansko
ţe sredstva, ki so bila po 5. javnem razpisu dodeljena občini. Vendar zaradi dolgotrajnih
postopkov ministrstva in obenem zelo strogih pravil, ki se jih je treba drţati.
Pri nedavčnih prihodkih se je zniţalo predvsem prihodke iz komunalnih prispevkov in prihodke
iz naslova koncesijskih dajatev.
Prejete donacije in kapitalski prihodki ostajajo pribliţno na istem nivoju, kot so bili načrtovani.
Transferni prihodki pa se zniţujejo za dobrih 16 odstotkov, glede na opravljeno uskladitev s
sprejetimi in odobrenimi projekti, ki se jih bo realiziralo v letošnjem letu in tako počrpalo
evropska sredstva. Nerealizirana pa se bodo prenesla v naslednje proračunsko leto.
Na odhodkovni strani se določene proračunske postavke zniţujejo nekatere pa povečujejo,
skupno zniţanje pa je usklajeno z zniţanjem na prihodkovni strani.
Področje kjer je skupno zniţanje odhodkov največje je 13 Promet, prometna infrastruktura in
sicer v višini 388.000 EUR kjer se je določene investicije zamaknilo v naslednje leto. Zniţanje je
veliko tudi na področju 19 Izobraţevanje, to se nanaša na omenjeni projekt prizidek k OŠ in
vrtcu Vogrsko, kjer se je investicija zaradi črpanja evropskih sredstev nekoliko zamaknila.
Ţupan odpre razpravo in da besedo Marjanu Rutarju.
Marjan Rutar pove, da ima še tri vprašanja kljub temu, da je bilo poročilo dokaj dobro narejeno.
- Pri kapitalskih prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč je v proračunu predvidenih 120.000
EUR, do 5. 11. 2010 pa ni bilo še nič realiziranega. Ker je v predlogu rebalansa
vključenih 120.000 EUR, ga zanima kaj to pomeni. Ali občina pričakuje, da bo ta
sredstva prejela do konec leta.
- Naslednje vprašanje se nanaša na prejete donacije. V planu proračuna je bilo 215.000
EUR, do 5. 11. 2010 pa je bilo realiziranih le 1.000 EUR. V predlogu rebalansa se
ponovno ponavlja številka 215.000 EUR. Zanima ga ali se na tej postavki pričakuje še
prilive do konec leta.
- Zadnje vprašanje pa je v zvezi s sredstvi na kontu 74 to so transferni prihodki, torej
sredstva iz drţavnega proračuna oziroma evropska sredstva. Razumljivo je, da je
221.000 EUR, vendar so to prejeta sredstva iz drţavnega proračuna oziroma evropska
sredstva, kjer pa je bil plan 125.000 EUR. Čeprav je bilo do 5. 11. 2010 realizirano le
nekoliko več kot 3.800 EUR, je v predlogu rebalansa vseeno predvideno 120.000 EUR.
Ţupan pove:
- 120.000 EUR naj bi dobili od prodaje zemljišč, v letošnjem letu je imela Občina RenčeVogrsko v načrtu prodati dve večji in nekaj manjših zemljišč. Kar pa se ni realiziralo v
letu 2010, ker za to ni bil ravno najugodnejši čas. Pričakuje pa da bo Odbor za
gospodarstvo, ko bo sestavljen, te zadeve preučil in povedal, kdaj je pravi trenutek za
izvedbo prodaje omenjenih zemljišč.
- Naslednje vprašanje se je nanašalo na donacije, ki so bile predvidene v višini 215.000
EUR. To je vrednost zemljišč, ki naj bi jih Goriške opekarne d.d. donirale Občini RenčeVogrsko. Pogodba za ta posel je bila ţe sklenjena, zemljiško pa se jih bo vknjiţilo v
decembru. Ţupan tudi poudari, da tukaj ne gre za denar temveč za vrednost zemljišč.
- Občina Renče-Vogrsko pa ima pribliţno 200.000 EUR izpada evropskih sredstev
predvsem zato, ker se ni realiziralo projektov iz petega razpisa. To je adaptacija OŠ in
vrtca Vogrsko. Pri tem projektu bi morala tudi drţava participirat svoj del, a so zadevo
zadrţevali tako dolgo, da je občina dobila odločbo šele oktobra. Z izgradnjo se je ţe
začelo, dela so bila oddana, tako, da se bo ta zadeva premaknila v leto 2011.
Vanda Oţbot ima nekaj pripomb in sicer (dobeseden prepis magnetograma):
- »V predlaganem proračunu prvega rebalansa za leto 2010 je za 98.000 višji od
sprejetega v proračunu, je smatrati, da je investicija v Kulturni dom prva faza zaključena.
Zahtevamo, da se do naslednje seje pripravi kompletno finančno poročilo o izvedeni
investiciji, ker tega poročila nismo še prejeli.
- Še eno, pole bi tisto kar sem pač pripravla za amandma ma bom pej povedla pripombu.
To je postavka 04004040 odkup kletnih prostorov KD v Bukovici. V proračunu KS
Bukovica-Volčja Draga 04 skupine administrativne sluţbe in splošne javne storitve v
postavki 04025501 nakup kletne etaţe KD, je bil sprejet proračun 16.500, veljavni
proračun je 500 in tukej realizacija ni bla nič. Postavka mora ostat v proračunu, ker je
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zadeva v reviziji na sodišču. Tudi v skupini kontov 72 proračuna Krajevne skupnosti
Bukovica-Volčja Draga, mora ostati ne spremenjeno, čeprav ste dali za tisti reţijski
obrat.
Drugič postavka 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, postavka 11002022 urejanje
namakalnega sistema spodnja Bukovica, tu je nova postavka in pa ni edina. Mene
zanima kaku tu da je pršla notr, al jo je obravnaval Odbor za gospodarstvo in ki je
zapisnik tega. Postavka ne bo realizirana v letošnjem letu, zatu kr za 15 dni smo končali
mjsc in pole je novo proračunsko leto.
In še pod tretjo kultura, šport in nevladne organizacije, prejeti proračun za 2010 je
961.800 recimo, veljavni proračun je 964.000, realizacija 963.000 in predlog je nazaj
miljon in tolko. Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom ne sme bit, ne vem kaku
da je tukej, al je tu napaka. Še veliko novih postavk je v proračunu, ki bi morali
predhodno odbori podati mnenje.«

Ţupan se ji zahvali za pripombe in da besedo Stanku Šmerlju.
Stanko Šemrl sprašuje glede postavke 13 in sicer kakšni so razlogi, da se več kot 300.000 EUR
prenaša v naslednje leto.
Ţupan pove, da je na to vprašanje danes enkrat ţe odgovoril in na kratko obrazloţi, da so to
sredstva za adaptacijo OŠ in vrtca na Vogrskem. Tega projekta letos nismo mogli zaključiti, ker
smo predolgo čakali na odločbo drţave in se zato prenese v naslednje leto.
Ţupan da na glasovanje odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 2
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 je bil sprejet.

Ad. 8) Razno
Ţupan preide na točko razno in odpre razpravo.
Razprave ni bilo.
Ţupan pove, da bo naslednja seja občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko 16. 12. 2010 ob
16. uri.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 17:45 uri.

Zapisala:
Ana Jovanka Stojanovska

Aleš Bucik
Ţupan
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