OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka:00703-2/2019-2
Datum: 21. 3. 2019

ZAPISNIK
3. redne seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko,
ki je bila v četrtek, 21. 3. 2019, ob 16.00 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 16.00. uri
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, Urban Martinuč, Žan
Bric, Karmen Furlan, Marko Švara, Viktor Trojer, Jožef Hvalica, Dušan Nemec, Radovan
Rusjan, Florida Petelin, Borut Zorn in Tarik Žigon.
Opravičeno odsotni: /
2. Občinska uprava.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
V nadaljevanju da župan v obravnavo in potrditev zapisnik 1. konstitutivne in 2. redne seje.
Razprave na zapisnik 1. konstitutivne seje ni.
Župan da na glasovanje potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 14
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Zapisnik 1. konstitutivne seje je potrjen.
Župan da na razpravo zapisnik 2. redne seje.
•

•

•
•

Aleš Furlan
Ima nekaj vprašanj. Glede tistega, kar je podala Vanda, ga zanima, ali je res rekla, da je
bil sklep na konstitutivni seji s pravilno večino sprejet in je zato veljaven.
Glede vprašanja Marka Furlana o ovinki na Dombravi sprašuje, če je na to temo že kakšen
odgovor.
Prebere del zapisnika na 9. strani v 2. odstavku o pogodbi za obnovo Zadružnega doma
Vogrsko in pove, da bi moralo namesto 400 pisati 400.000.
Pove, da piše v nadaljevanju iste strani, da prekinitev pogodbe ne vsebuje penalov,
vendar se spomni, da je župan tistega dne povedal, da bi bil strošek 50.000 €, kar v
zapisniku ni izraženo.
Ima še popravek pri glasovanju na strani 26, kjer ni označeno, da je Žan Bric glasoval za.
Župan
Glede Vandine izjave pove, da bodo preverili, vendar je bil zapisnik narejen po tonskem
zapisu. O vprašanju Marka Furlana mu odgovori, da to ni vsebina zapisnika in bo odgovoril
v točki Poročilo župana. O znesku 400 pove, da je bilo tako izrečeno in se je napisalo
dobesedno. Glede stroška 50.000 € mu odgovori, da če ni rekel, ne more biti v zapisniku,
ampak bodo preverili, glasovanje Žana Brica pa bodo popravili.
Vanda Ožbot
Pove, da v Poslovniku ni rubrike vzdržano, je samo ZA ali PROTI, zato je potrebno rubriko
vreči ven.
Župan
Pove, da se bo to rubriko vrglo ven.

Župan da na glasovanje zapisnik 2. redne seje z omenjenimi popravki.
NAVZOČI: 15
ZA: 14
PROTI: 0
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zapisnik 2. redne seje z omenjenimi popravki je potrjen.
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan da dnevni red v obravnavo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda:
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1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo o delu Sveta za invalide v letu 2018 in Akcijski načrt dela Sveta za invalide v letu
2019 (poročevalca: mag. Valter Adamič in mag. Katarina Tischer Gregorič)
3. Sklep o izhodiščih za pripravo Akcijskega načrta za izvajanje projekta »Občina po meri
invalidov« (poročevalec: mag. Valter Adamič)
4. Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje,
5. Vprašanja in pobude svetnikov,
6. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (poročevalka: Florida Petelin, predsednica
KMVVI):
6.a Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana
Sveta zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
6.b Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019
7. Sklep o začasnem financiranju v obdobju 1. 4.–30. 6. 2019 (poročevalec: Tarik Žigon,
župan)
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra (poročevalka: Špela Glušič, Višja svetovalka III)
9. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine
Renče-Vogrsko (poročevalca: Špela Glušič, Višja svetovalka III in Viktor Trojer)
10. Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2019 – splošna razprava (poročevalec:
Tarik Žigon, župan)
11. Razno.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 2.) Poročilo o delu Sveta za invalide v letu 2018 in Akcijski načrt dela Sveta za invalide
v letu 2019
Župan da besedo Vladki Gal Janeš.
•

Vladka Gal Janeš
Pove, da je bilo v dnevnem redu napisano, da bo poročilo podala predsednica sveta
Katarina Tischer, a je sodelovanje zaradi službenih obveznosti odpovedala, zato bo
poročilo podala ona. Še pred tem bo zaradi novih svetnikov podala nekaj izhodiščnih
podatkov. Svet za invalide je svet, ki ga je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko ustanovil
8. 1. 2014. Tak sklep je bil pogoj, da se je občina prijavila na razpis za podelitev listine
Občina po meri invalidov, ki sta jo pred tem imeli le Mestna občina Nova Gorica in Občina
Ajdovščina. V sklepu so določene naloge sveta in člani, ki so predstavniki različnih
invalidskih organizacij, predstavnik Odbora za družbene dejavnosti, predstavnik strokovne
občinske službe, predstavnik Centra za socialno delo, na začetku je bila kot avtorica
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akcijskega načrta mag. Katarina Tischer Gregorič in predstavnica iz Varstveno delovnega
centra iz Stare Gore. V tem sklepu so v 3. točki imenovane vse naloge, v 4. točki so
navedeni predstavniki, izmed katerih nekaterih ni več, v 5. točki pa piše, da Svet za
invalide vodi predsednik, ki ima tudi podpredsednika, ki mu pomaga voditi delo sveta in ki
ju izvoli svet izmed članov na prvi seji. Prvo sejo skliče župan. Na njej so člani izvolili
predsednico, Katarino Tischer Gregorič, kot koordinator tega projekta pa je kot takratni
predsednik Medobčinskega društva invalidov dela izvajal mag. Valter Adamič. Ta delovna
skupina je najprej izvedla več aktivnosti, ki so bile potrebne in pogoj, da bi občina
izpolnjevala pogoje za pridobitev te listine – različne okrogle mize, analiza stanja, akcijski
načrt in druge stvari. Skupina je pripravila tudi dokumentacijo in izhodišča za prijavo na
javni razpis za dodelitev te listine, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Druga
kandidatura iz začetka leta 2015 je bila uspešna, listina pa je bila slavnostno podeljena
decembra 2015. Ta svet je ves čas vodila Katarina Tischer Gregorič, koordinator je bil
Valter Adamič in ta funkcija koordinatorja v nobenem primeru potem ni bila več povezana
z Medobčinskim društvom invalidov. Adamič v sklepih Občinskega sveta ni bil imenovan
za predstavnika MDI v svetu invalidov, pa niti kako drugače ne. Tako da v Občini RenčeVogrsko izvaja vlogo koordinatorja izvajanja akcijskega načrta in dela Sveta zavoda Sveta
invalidov in skrbi za to, da občina pravočasno izvede vse, kar je potrebno, da se listina
ohrani, kajti ni dovolj, da je občina listino prejela, ampak je potrebno izvajati predpisane
zadeve, da se listina ohrani Na prejšnji seji je Katarina Tischer Gregorič podala odstopno
izjavo, na seji pa so se med seboj dogovorili, da njeno funkcijo trenutno prevzame Valter
Adamič, ki trenutno opravlja funkcijo predsednika. Bodo pa ponovno imenovali ta svet,
tudi zato, ker se je tudi na CSDju spremenil občinski predstavnik, zaradi njihovih rotacij
del in nalog, ki jih imajo, pa tudi od Društva paraplegikov bo zamenjan član in še en član
iz MDI je odstopil, tako da bo potrebno vse te člane na novo imenovati, ko se bo odločalo
tudi o novem predsedniku. V občini so v sklopu varstva invalidov pridobili indukcijsko
zanko v Dvorani Angela Mlečnika – za slušne aparate, da se priključijo na posebno
frekvenco – in dvižno ploščad na stopnišču. Ustanovljena je informacijska pisarna za
svetovanje invalidom, ki deluje vsako četrto sredo v občinskih prostorih, WC, parkirišče in
dostopi za invalide. To ni vse in ni dovolj. Vse, kar je potrebno narediti, bo zajeto v
predlogu akcijskega načrt, ki ga na seji predstavlja Valter Adamič. Več o tem, kaj je bilo
narejeno, bo povedala v poročilu, ki ga je napisala dosedanja predsednica. Pove, da je v
gradivu v akcijskem načrtu za leto 2019, ki so ga prejeli, napaka, in sicer piše 2019–2013,
je pa 2023.
Nato predstavi poročilo Katarine Tischer Gregorič. Cilji akcijskega načrta v okviru projekta
Občina po meri invalidov v Občini Renče-Vogrsko so se v povezavah Sveta za invalide
Občine Renče-Vogrsko, s civilno družbo, javnimi zavodi in organizacijami s
humanitarnega, socialnega, zdravstvenega področja in prostovoljstva v letu 2018
uresničevali na naslednje načine: Svet za invalide Občine Renče-Vogrsko je tesno
sodeloval s Svetom za invalide Občine Miren-Kostanjevica, ki je ustanavljala tak svet in
so ji zato nudili pomoč. Oba sveta sta sodelovala pri projektu vzpostavljanja sodelovanja
med ponudniki socialnih in zdravstvenih storitev. Informacijska pisarna je delovala celo
leto 2018, razen poleti – odprta vsako četrto sredo v mesecu v prostorih občinske uprave
in jo vodi koordinator projekta Valter Adamič. Nadaljevali so z osveščanjem ljudi v lokalni
skupnosti, v Občinskem listu je oblikovana rubrika Občina po meri invalidov, v kateri
periodično po potrebi objavljajo članke s tematiko s področja invalidov. Lokalni in
regionalni mediji redno spremljajo invalidsko problematiko. Delavnic z otroki, ki jih pripravi
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske na vseh treh šolah, se vsako leto udeležijo
učenci šol in vrtca Zvezdica na Vogrskem. Z njimi učenci spoznavajo življenje in delo
senzorno oviranih oseb ter se naučijo preproste komunikacije z njimi. Učenci OŠ Renče
so tudi lani sodelovali z Društvom ledvičnih bolnikov Severne Primorske v projektu Otroci
in mladostniki, čuvajte svoje ledvice, ter z Društvom sladkornih bolnikov, ko se prijavijo na
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Na vseh treh šolah sta potekali učna pomoč in
integracija otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in izobraževanja, pomoč
nudijo tudi šolska svetovalna služba in učitelji, ki otroke poučujejo, ter strokovni kader iz
OŠ Kozara. VDC v dogovoru z Občino Renče-Vogrsko izvaja prevoz starejših oseb do
dnevnega centra v Mirnu – prevoz sicer plačujejo sami, a stroški niso visoki. Občina je v
letu 2019 na podlagi razpisa sofinancirala programe, ki jih različna društva izvajajo za
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•

invalide. Organizirana so bila predavanja in delavnice s področja zdravstvenega varstva.
Društva upokojencev iz vseh treh krajevnih skupnosti so na tem področju zelo aktivna,
medse vabijo strokovnjake s področja zdravstvene vzgoje, ki izvajajo tematska
izobraževanja za širšo javnost z namenom ozaveščanja in zmanjševanja števila hudih
bolezni, ki se lahko stopnjujejo tudi do invalidnosti. Zagotovili so vključevanje invalidov v
tekmovalne športe in druge športne vadbe – treningi balinanja, vadba in Škuljada v
Društvu Škulja. Zagotovljena je večja dostopnost do duhovne oskrbe, saj se vsi trije
župniki srečujejo s starejšimi obolelimi in invalidi, na vseh pokopališčih so ustrezno urejeni
dostopi. Na prireditvah in predavanjih je poskrbljeno s strani različnih organizatorjev, da
sta prostor in izvedba prilagojena invalidom – sedeži v prvih vrstah, prazen prostor pred
drugimi sedeži, na vabilu piše, da je v dvorani indukcijska zanka. Invalidske organizacije
imajo skupnega predstavnika v Regijskem razvojnem svetu in Svetu nevladnih organizacij
Severne Primorske. Projekt Z roko v roki skupaj za varnost slepih in slabovidnih se ne
nanaša neposredno na občino, je pa organizirano tudi za člane iz občine. Projekt izvajata
Policijska postaja Nova Gorica in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih za vse občine
na Severnem Primorskem, kot projekt dobre prakse pa je postal ta projekt tudi republiški.
Svet za invalide sodeluje s CZ tako, da imajo namen pripraviti segment načrta CZ o
reševanju oseb z gibalnimi ovirami. Koordinator Valter Adamič in poveljnik CZ sta se že
pogovarjala, kako narediti tak načrt. Svet za invalide je v dogovarjanju z Društvom za
gluhe in naglušne Severne Primorske, da bi spomladi v sodelovanju s Svetom za invalide
Občine Miren-Kostanjevica ponovno pričeli s tečajem znakovnega jezika za javne
uslužbence, uslužbence bank, pošt itd. Potrebe starostnikov, invalidov in kronično bolnih
so zelo kompatibilne, zato so se pogovarjali tudi o tem, da bi načrt Sveta za invalide
razširili tudi na vse te oblike populacije. Pove, da je to napisala Katrina Tischer Gregorič,
dotedanja predsednica Sveta za invalide Občine Renče-Vogrsko, in da sledi predstavitev
Akcijskega načrta, ki ga bo predstavil Valter Adamič.
Valter Adamič
Predstavi akcijski načrt. V zvezi s pripravo akcijskega načrta delovanja Sveta za invalide
pri Občini Renče-Vogrsko so najprej razmišljali, da bi pripravili načrt kar za obdobje 20192023 v okviru projekta Občina po meri invalidov, ker se je sedaj to obdobje 2018 zaključilo
in dejansko bodo za 2019 začeli izvajati nov načrt. Ta načrt je še v fazi izvajanja, zato so
na zadnjo sejo Sveta za invalide povabili predsednike KS, ker nočejo, da bi bil ta načrt le
na papirju, ampak da sodeluje tudi okolje, saj je namen izvajanja akcijskega načrta okolje,
prijazno invalidom ne glede na vrsto invalidnosti. Prosil bo za sodelovanje predsednikov
KS in tudi poslancev, ker gre za prepletanje. Na eni strani je potrebno doseči prijazne
procese v okolju, v katerem živijo in delajo invalidi, na drugi strani pa morajo tudi invalidske
organizacije oziroma invalidi sami povedati, kaj potrebujejo za lažje življenje in
vključevanje v delo. Na seji se bo sprejemalo smernice, usmeritve, ki jih bo sprejel
Občinski svet, in na njihovi osnovi bodo začeli pripravljati akcijski načrt. Predvidoma bo
sprejet maja, mora pa reči, da bo ogromno dela – analiza okolja, ki bo zamudna, ker bodo
zajeli celotno občino, se pravi, kaj se da izboljšati v okolju glede dostopnosti do javnih
objektov. Želijo si pregleda celotne slike dostopa do ustanov javnega značaja – trgovin,
zdravstvenih domov, šol. V načrtu pa se bodo opredelili, katere so prioritete, na podlagi
katerih bodo začeli z izvajanjem načrta. Verjame, da ne morejo vsega narediti v enem
letu. Kar je vnaprej pripravljeno, bo hitreje, kar je še v povojih, pa bo še trajalo. Vsak invalid
vidi svoje okolje, potrebno pa bo videti, kaj lahko izpeljejo v realnem času, za kar bodo
potrebovali pomoč. Informacijska pisarna se je dobro prijela. Ne gre le za sedenje v
pisarni, ampak tudi za reševanje zadev po telefonu ali na terenu – k zdravniku, na CSD.
Dejstvo je, da uporabnik oziroma invalid ali tudi starejši ne pozna možnosti, da se mu
pomaga, niti ne zahteva. Gre za področja zakona o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju o pravicah, zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje pripomočke,
do katerih marsikdo ne oz. prepozno pride, in področje zaposlovanja – iskanje
zaposlitvenih možnosti za invalide, podpora delodajalcem. Osnova je agenda 22 – vsa
področja življenja in dela invalidov. Gre za stvari, ki se jih ne da rešiti brez okolja.
Osveščanje je pomemben element pri izboljšanju okolja, zato računa na redno objavljanje
v Občinskem listu, tudi na spletni strani je že nekaj objav, a jo je potrebno okrepiti.
Aktualen je zagon prevoza za invalide in starejše občane – zavod Sopotnik – dejstvo pa
je, da so tudi invalidi in je težko samo z enim izvajalcem, saj je potreben prilagojen vozni
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park, zato bi bilo potrebno na tem področju kaj kombinirati. Predavanja za ciljne skupine
invalidov s področja ohranjanja zdravja, krepitev sistema zdravstvene preventive, nov
program, za katerega je zadolžen zdravstveni dom, tako da se bo na tem področju
potrebno vključiti v nov sistem. Glede sodelovanja s CZ so dlje, kot je bilo v poročilu
podano, dejansko je zadeva rešena bolj kot neka priloga, da imajo kontakte, ko je
potrebno operativno aktivirati vsa prevozna sredstva, ki so primerna za prevoze oseb z
gibalnimi omejitvami. V pripravi je reševalna vaja v primerih požara, poplav in drugih
zadev, ki bi se na območju občine lahko zgodile. Glede promocije športa za invalide pove,
da je potrebno vzgajati otroke že v zgodnji starosti, da pride v njih do odnosa do tega, da
je invalidu treba pomagati, da postane enak drugim. Svet za invalide bo nudil strokovno
pomoč pri mnenjih, glede na to, da so v svetu zastopane vse vrste invalidov, je
pomembno, da županu, občinskemu svetu in upravi podajo svoje strokovno podprte
usmeritve pri strokovnih vprašanjih, ki se nanašajo na vrsto invalidnosti. Vloga sveta za
invalide je tudi koordinacija med nevladnimi organizacijami. Na koncu zaproša za potrditev
smernic tega načrta.
Ad. 3.) Sklep o izhodiščih za pripravo Akcijskega načrta za izvajanje projekta »Občina po
meri invalidov«
Župan da besedo Vladki Gal Janeš
•

Vladka Gal Janeš
Pove, da je ta akcijski načrt pogoj, da občina obdržali listino Občina po meri invalidov Je
načrt Občine, ki ga bo izvedel Svet za invalide, delo pa se bo razdelilo po posameznih
krajevnih skupnostih s predstavniki KS, šole, društev. Izvedel se bo popis, kaj je že
narejeno in kaj se še mora naredit. Na tej podlagi se bo pripravil načrt. Načrt, ki bo izboljšal
življenje invalidov v občini. Ne gre samo za invalide, niso le gibalno ovirani, so tudi druge
senzorne oblike, gre tudi za starejše, ki težje hodijo ali nimajo prevoza, zato bodo zajeti
tudi prevozi za invalide in starejše. Sklep se nanašana na sprejem izhodišč – opredeljene
točke, ki bodo glavne v načrtu. Po teh poglavjih bo narejen načrt, ki se bo razširil v
posamezne komponente in izhodišča po posameznih KS glede na popis po krajih. Akcijski
načrt se bo skušal narediti v maju, če ne pa za junijsko sejo. Ta sklep, ki bo sprejet na tej
seji, pa bo poslan Zvezi društev delavnih invalidov Slovenije, saj bo to za njih potrditev,
da je Občina pristopila k pripravi načrta. Občinski svet sedaj poda okvirje, znotraj bo
narejeno gradivo, ki ga bodo kasneje spet predstavili in podali Občinskemu svetu v
sprejem.

Župan pove, da je bil sklep obravnavan tudi na Odboru za družbene dejavnosti, in pozove
predsednika, da o tem poroča.
•

Borut Zorn
Pove, da so na odboru obravnavali in sklenili, da ta sklep podpirajo v predlagani obliki.

Župan odpre razpravo.
•
•
•

Radovan Rusjan:
Se zahvalil za izčrpno poročilo tudi s strani gospe Katarine Tischer, ki se je zavzemala za
pridobitev listine. Zanima pa ga, zakaj je gospa Tischer odstopila s te funkcije.
Vladka Gal Janeš
Pove, da se je gospa Tischer odločila, da od letošnjega leta ne bo več sodelovala v
nobenem telesu Občine, tudi v uredniškem je ni več. Drugega ne more povedati.
Vanda Ožbot
Pove, da podpira načrt in je tudi sama vključena k enim invalidom. Ima pa pripombo na
poročilo, kjer je bilo napisano, da je na vseh pokopališčih urejen dostop za invalide. V
Bukovici lahko pridejo le do vhoda, naprej ne morejo iti z vozički. Zanima jo še, koliko
sredstev bo šlo za to v tem štiriletnem obdobju.
Vladka Gal Janeš
Misli, da je v Bukovici, če se gre zadaj z avtom, dostop.
Stran 6 od 21

V ozadju se sliši, da samo do vrat.
Vladka Gal Janeš
Pove, da bodo to popisali za naslednji akcijski načrt. Glede stroškov priprave načrta pove,
da niso stroški. Delali bodo tako, da se bodo dobili s predstavniki KS, bodo hodili okoli in
popisovali, tega dela ne bo nihče zaračunaval. Stroški bodo samo za projekt – npr. na
avtobusni postaji napisi v Braillovi pisavi. Stroškov dela pa ne bo.
Valter Adamič
Pove, da se v MONG pripravlja strategija dostopnosti do objektov javnega značaja.
Arhitektom je rekel, da strategija ne more biti opredeljena brez stroškov, kar pomeni tudi,
da se opredeli strategijo v tem, koliko denarja se bo porabilo na leto za odpravljanje
arhitektonskih ovir in ne za nove investicije. V okviru tega se lahko šele pripravi akcijski
načrt. Skušali bodo narediti tako, da ne bo potrebno pripravljati še strateškega načrta,
ampak da bodo to opredelili v akcijskem. Najbolj ga jezi, da arhitekti v teh stvareh zaslužijo
12.000 €, kasneje pa ugotovijo, da so za odpravljanje arhitektonskih ovir porabili le 3000 €.
Invalidi in okolje morajo nekaj imeti od tega.
Župan
O stroških pove, da rabijo pregled stanja, da bodo tudi v upravi dobili občutek, koliko to
znaša, in bodo tudi svetniki videli prioritete, kje je potreba in koliko to stane. Občina pa
izvaja vse projekte gradnje z upoštevanjem tega – npr. telovadnica s klančinami.
Župan da sklep o izhodiščih za pripravo Akcijskega načrta za izvajanje projekta »Občina po meri
invalidov« na glasovanje.
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Sklep o izhodiščih za pripravo Akcijskega načrta za izvajanje projekta »Občina po meri invalidov«
je soglasno sprejet.
Ad. 4) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
Župan preide na poročilo župana za obdobje od 29. 1. do 21. 3. 2019, odgovore na pobude in
vprašanja ter pregled sklepov prejšnje seje.
•

•

Na področju okolja in prostora: Zaključek prve faze ureditve parkirišča rondoja pri Osnovni
šoli Renče. Na javnih poteh manjša dela – ogledala, znaki itd. Na Vogrskem so se pričela
dela za Zadružni dom. Volčja Draga – ureditev okolice pri jezeru pri Martexu. Poteka
periodično praznjenje čistilnih greznic s strani Vodovodov in kanalizacij. V Bukovici prva
polnilnica za električne avtomobile. Odprli sofinanciranje za male komunalne čistilne
naprave.
Na področju družbenih dejavnosti: Šola ima talent OŠ Renče. Slavnost ob praznovanju
kulturnega praznika. Kulturni praznik z gledališko predstavo – Kulturno društvo Sovodnje.
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Glasbeni večeri v Bukovici (Uroš Perić) z valentinovim plesom. Glasbeni večer Pihalnega
orkestra Vogrsko. Gimnastično društvo Partizan organiziralo prvo mednarodno tekmo s
skoki na trampolinu. Glasbeni večeri – Življenja krog, predstavitev pomena Zorana Mušiča
Na področju turizma: V veljavi nova turistična taksa s promocijsko takso: 2 €. Dva sejma,
Alpe Adria, Expomego, prisotni vinarji, kmetovalci in društva. V sklopu promocije Vipavske
doline na workshopih v Padovi in Veroni, sodelovanje s turističnimi agenciji iz Italije –
namen, kako privabiti italijanske goste. Nov obrazec za objavo javnih prireditev.
Konstitutivna seja Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, imenovana
predsednik Marko Rondič in namestnik Andrej Sluga. Projekt Rosie v sklopu projekta
Interreg – začetek portala Naš borjač: spletna platforma trajnostnega in inovativnega
turizma.
Na področju kmetijstva: Zveza slovenske podeželske mladine organizirala okroglo mizo
glede povezovanje in perspektive mladih na tem področju.
Drugo: Projekti na področju LAS-a: z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dobili
potrditev zadnjih dveh projektov, Kulturno stičišče za območje LAS v objemu sonca –
nadstrešnica pred kulturnim domom, preko grada Rihemberk Središče trajnostnih
turizmov goriške, projekt Dedicenter – izobraževanje za turistične ponudnike, pohod po
Gregorčičevi poti; oba v aprilu. Brezplačen prenos lastništva Zadružnega doma na
Vogrskem na Občino za čas prenove in energetske sanacije. V tem času postane KS
upravljavec, po končani sanaciji se izvede nazaj.
Poročilo o sklepih iz 2. redne seje. Vsi sklepi so bili uradno objavljeni v Uradnih objavah z
dnem 4. 2. 2019. Dodatno je bil sprejet še sklep o soglasju k imenovanjem direktorja
Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, ki je bil posredovan
imenovanemu zavodu.
Odgovori na vprašanja s prejšnje seje:
− Cesarjev izbor vipavske rebule – z občinske strani je bilo danih 250 €, na tisti večer
so bili povabljeni vsi sponzorji za predstavitev medijem. Občina je prispevala tisti
denar za svojega vinarja. Stvar je bila bolj za medije, ker so želeli medijsko
promocijo.
− Waldorfski vrtec, čiščenje dovoza – CPG čisti po svojih normativih, cesta in dovoz
pa sta privat, ni niti od Občine. Z njimi se je potrebno pogovoriti, saj mora tudi
Občina imeti soglasje, da gre lahko čistit. Se bodo pozanimali tudi s šolo, ker tudi
šola mora vprašati lastnika zemljišča in dobiti soglasje. Potrebne bodo spodbude,
da bodo tudi oni kaj očistili.
− Cesta Dombrava – pregled odseka, ugotovljeno da je sama asfaltacija ustrezna,
bodo pa verjetno šli v postopek čiščenja z železnimi krtačami, kjer se bo asfalt
zribalo, in z visokotlačnim pranjem, da se zmanjša del izhoda s cestišča. Študija o
tem ali rezkanje sta predraga.
− Varnost v občini – novi načelnik je prišel na obisk, sta se pogovarjala o sestavi
internega varnostnega sosveta, kako bi se obveščalo krajane. Dali so le en njihov
problem, in sicer nimajo predstavnika za občino Renče-Vogrsko, niso še dali
novega, je pa nujno potreben. Naj bi rešili v najkrajšem času, pozval jih je, naj
rešijo. V aprilu bodo sklicali neuraden varnosti sosvet, kjer bodo podali smernice
in vsebino, na kakšen način in kaj obvestiti krajane.
− Konflikt interesov Rajko Lasič : Odbor za okolje in prostor ter poveljstvo CZ: so šli
preveriti pravno, tudi preko KPK, in so prišli do Zakona o integriteti. So dolžni do
izogibanja v nasprotje interesov. Če bi Odbor za okolje in prostor obravnaval
postavke CZ, ne bi smel biti zraven. Ker pa ne, je potrebno pozvati vse zunanje
člane, ki so zraven, da podpišejo izjavo o izogibanju nasprotju interesov. To je
zato, da se bo na odborih obravnavalo o stvareh, v katerih oni niso člani. Če pride
do tega, je dolžan predsednik odbora obvestiti, da je prišlo do kršenja. Trenutno ni
potrebno, da gospod Lasič izstopi iz odbora ali CZ.

Ad. 5.) Vprašanja in pobude svetnikov
•

Vanda Ožbot
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Pove, da je bila 1. 3. 2007 registrirana Občina in da je od takrat v vseh mandatih
Občinskega sveta. Vsak mandat je dala pobudo, da se izmeri na Jugovem vrhu v Stari
Gori del poti parc. št. 1132/2, pri Koradotu. Tam je tako ozko grlo, da ne more iti niti
smetarka. Bi bilo prav oz. ljudje to zahtevajo, saj so v 12 letih pozabili na njih in nimajo niti
500 € za njih. Pozove, da se da v plan za geodetsko izmero to javno cesto, ki ni pot,
ampak povezovalna cesta Vogrsko–Stara Gora, ki ima tudi klasifikacijsko številko. Doda,
da se tudi sedaj tega ni vključilo v proračun.
Župan
Pove, da so si zabeležili.
Marko Švara
Najprej da pobudo, da se svetnikom pošlje plan dela, kdaj bodo seje. Ima vprašanje glede
zbora občanov na Vogrskem. Strinja se, da je potrebno občane obvestiti in pritegniti k
sodelovanju, vendar je potrebno pri tem upoštevati določen pravni red. Zbor občanov
glede Zadružnega doma Vogrsko, vabilo je bilo tiskano na Občini, sklican je bil s strani
podžupana, kar je v nasprotju s 85. členom Statuta, zbor mora namreč sklicati župan.
Nadaljnje je bil kršen 87. člen, ki pravi, da mora biti vabilo objavljeno 8 dni pred sklicem –
ne vloženo na Občini. 4. točka vabila se je glasila »Glasovanje o ustavitvi sanacije
Zadružnega doma in izvedbi novega javnega naročila, ki bo poleg sanacije zajemal tudi
izgradnjo nove večnamenske dvorane.« Na zboru se je zagovarjalo stališče, da se prekine
pogodba in izvede novo javno naročilo. Župana vpraša, ali se s tem strinja in ali lahko zbor
občanov o tem sploh odloča. Nadaljuje, kaj bi se zgodilo, če bi vsi predsedniki KS
sklicevali svoje zbore občanov in bi vsak imel svoje predloge, ki ne bi bili v njihovi moči.
Še bolj bi sprli tri krajevne skupnosti in povečali delitev. Zbor občanov omogoča, da krajani
izrazijo mnenje, a predlog mora sprejeti Občinski svet. Na zboru krajanov KS Vogrsko to
ni bilo omenjeno in zmotno je zavajati krajane, da imajo to moč. Zato imajo Občinski svet,
da odloči. O napaki se je opozorilo že pred samim zborom, zato do glasovanja tam ni
prišlo, prav tako se ni vodil zapisnik in ni bil prisoten uslužbenec Občinske uprave.
Postavlja tudi vprašanje glede zakonitosti prvega zbora o plinovodu, tretji odstavek 88.
člena namreč govori, da mora direktor občinske uprave določiti osebo z občinske uprave
za ugotovitev sklepčnosti, za glasovanje in vodenje zapisnika. Zanima ga, komu je bilo
izdano pooblastilo za pisanje zapisnika. Nadalje je v 88. členu zapisano: »z zapisnikom
zbora občanov direktor občinske uprave seznani Občinski svet.« Glede na to, da ni bil
prisoten nihče z občinske uprave, ga zanima, kdaj bo ta zapisnik predstavljen Občinskemu
svetu in kdo ga bo predstavil. Pove, da gre za pomembno tematiko, zato bi bilo škoda, da
se stvar zavrže zaradi proceduralnih napak. Mnenja je, da je naloga župana, da poskrbi
za zakonitost postopkov, ki so določeni v Statutu in Poslovniku. Zaključi, da so sanacijo
Zadružnega doma podprli že svetniki v prejšnjem mandatu, da je dom potreben obnove,
je predlagal že večkrat, zato se mu zdi, da je treba čimprej začeti z deli.
Župan
Glede plinovoda pove, da bo pod točko razno dal poročilo, predstavnik Občinske uprave
pa je bil on sam. Doda, da ni opredeljeno v skladu zakonom, na kateri seji je to potrebno
podati.
Glede zbora o Zadružnem domu pove, da bi bil res po Statutu kršen, če bi bil tako izpeljan,
ampak je bil sklican pod imenom podžupana in se je enako imenovan, drugič bo moral biti
imenovan drugače. Zato se tudi ni pisalo zapisnika, se ni sprejemalo sklepov oz. se ni
glasovalo. S takim načinom obveščanja, je bi tudi on [Marko Švara] prisoten takrat in je
lahko videl, so krajani zadovoljni, saj se je pristopilo do njih in se jih začelo obveščati kaj,
kako, na kakšen način. To, da imajo ljudje pravico, je v občinskem Statutu opredeljeno z
zbori krajanov pri glasovanju, kaj si želijo. Svetniki so res izvoljeni, ampak zbor krajanov,
če si nekaj želi, lahko sprejema sklep, kaj se ne naredi, kje se denar dobi in kaj se naredi.
Verjame, da je to praksa, ki do tedaj še ni bila uporabljena. Sam se bo bolj posluževal
prakse, da se bo krajane obveščalo, svetniki pa bodo nato odločali. Za naprej pa bo
potrebno najti drugačno ime. Niso pa šli v postopek v skladu s Statutom, ker bi bilo
protizakonito.
Marko Švara
Glede plinovoda ponovi člen, da direktor določi osebo, ki ugotoviti sklepčnost. Glede zbora
občanov pa doda, da se z njimi strinja, ampak da je treba povedati, da ni v njihovi moči,
da odločajo, ampak mora dati župan na Občinski svet, da svetniki odločijo.
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Aleš Furlan
Pove, da je vložil zaznamek na Občino glede Vogrskega 97, to je Osmica pri Mimici. Ko
se je sanirala OŠ Vogrsko, se je z dograditvijo dvorane umestila tudi čistilna naprava, v
katero so bile speljane meteorne in fekalne vode, iz nje so se stekale v bazen in pronicale
v podtalnico. Brežina se je nato splazila, lastnik je to saniral, po pogajanjih je dobil
polovično odškodnino stroškov, povrnjenih s strani Občine. Pove, da je bil pri lastniku,
pokazal mu je, meteorne vode so bile potem speljane ven iz čistilne naprave, iz katere pa
gredo fekalne vode še vedno v podtalnico. Tam so laporna tla, je vse namočeno,
vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo naprej, saj je že sedaj v lopi razpoka, v prostorih bivše
gostilne tudi že pokajo ploščice. Laporna tla visijo na severno stran proti dolini. Pove, da
bi bilo potrebno pogledati, kakšno je stanje, poslati strokovnjaka in speljati meteorne vode
drugam. S časom bo nastala velika gospodarska škoda in bo obremenilo občinski
proračun.
Drugo pobudo ima s strani NK Renče. Imajo črpalko za namakanje travnate površine, ki
jo zadnja leta namakajo z vodo iz pipe, so narejene šobe za namakanje. Problem je, ker
so lani podpisali pogodbo z Elektro Primorska za odjem elektrike, ki jo imajo na drogu v
omarici, strošek naj bi bil 200 €, pogodba pa je ostala tam, je bilo dano naprej, a ni prišlo
do pravih oseb. Želijo si, da se to uredi, na Elektro so tudi podali predlog, da bi bilo pravno
vse pravilno izpeljano, da bi na vsako stran Vipave dali drog za elektriko in speljali, kar
bodo znale bolje povedati strokovne službe, kaj je za narediti.
Tretja zadeva je Zavod Štefanov center na Vogrskem, kjer je prišlo do zaprtja. Zaposlenih
je bilo 7 oseb, zaposlitev je bila namenjena najtežje zaposlenim invalidom, ki so trenutno
na dopustu. Če podpirajo invalide, kar je prav, sprašuje, kaj bo s tem, bo kakšen naročnik,
da se stvar spet odpre in nadaljuje, in če se je na Občini o tem že kaj razmišljalo, ker je
zavod socialne narave, ampak je vezan tudi na gospodarsko dejavnost.
Župan
Pove, da za Vogrsko pri Mimici vedo, da stvar ne stoji, a morajo iti pogledat, kako bi to
uredili – ali bo potrebno delati tudi drenažo, kar pa je stvar lastnika.
Glede NK Renče pove, da se 200 € se sliši malo, a še kar ne dela.. Ampak s strani Elektro
je bilo nato podano, da bi morali montirati dva droga, nov vode elektrike samo za tisti del.
En števec je res 200 €, ampak poleg tega bi bilo 10.000 € dodatnih stroškov, kar bi morala
plačat Občina. Ostaja vprašanje, kako zadevo rešiti. Občina dela na tem, da bi našla
rešitev, saj bi bilo škoda namakalnega sistema, ki ga imajo že izpostavljenega, a ga ne
uporabljajo.
O Štefanovem centru pove, da je obveščen, za več pa da besedo Vladki Gal Janeš.
Vladka Gal Janeš
Pove, da jih o tem ni nihče nič obvestil, je pršel Valter Adamič to povedat. Nova direktorica
VDC-ja je začela s postopkom prekinitve pogodbe, ker da ni bila veljavna, saj naj bi
podpisala hkrati uporabnik in dajalec dela. Zadeva je zgolj birokratska, ampak ona se je
tako odločila. Predstavniki so šli na Ministrstvo, ampak ima direktorica podlago, da
pogodbo razdre. Pove, da bodo predstavniki Štefanovega centra 4. 4. na Občini izvedli
konferenco z novinarji, kjer se bodo pogovorili o vseh izhodiščih, da se zadeva reši.
Potrebno je apelirati na zavod.
Radovan Rusjan:
Ima repliko na Marka Švaro, in sicer misli malo drugače. 12 let je bil podžupan in te funkcije
ne more opravljati nihče drug kot svetnik, tako da je on predstavnik vseh svetnikov. Tako
da ima vabilo, ki je šlo po hišah, podlago pravnega akta. Pozove, naj pravnica pove, kako
je bilo. Doda, da so bili na osnovi vabila ljudje zavedeni, saj je bilo napisano, da se bo
končalo z glasovanjem. Pove, da ne nasprotuje sanaciji, ampak da postopek sklica ni bil
v skladu s Statutom, zakonom, pravilnikom, se pravi je bil protiustaven. Normalno je, da
se je zadeva potem preoblikovala, ampak dokument je, poslano je bilo, tiskano je bilo na
Občini, ali je bilo v vednosti župana, pa ve on sam.
Glede Štefanovega centra pove, da je videl v medijih in ni prav, da se je to zgodilo, ker so
imeli tam invalidi svoje delo. Ampak če se z javnimi sredstvi ne upravlja tako, kot je treba
– šlo se je za podjetja v privatni lasti – pride do zaključka, do katerega je prišlo, da nimajo
dela. Dela pa nimajo zato, ker se je to dogajalo v prejšnjih fazah, sedaj pa je sodišče
sklenilo, da zadeva ni v redu. Meni, da bi bilo prav, da bi stvar tekla naprej. Doda, da je
treba delati po pravilih, kar se kaže tudi na sklicu zbora krajanov na Vogrskem.
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Nadaljuje, da se v medijih bere, da se po občinah Severne Primorske dogajajo različne
stvari, o Občini Renče-Vogrsko se piše bolj malo, edino o Štefanovem centru. Videl pa je
izjavo v Primorski kroniki na koprskem programu RTV, da so za dom krajanov na
Vogrskem pridobili sredstva eko sklada. Niti prostor niti stavba še nista bila prenesena na
Občino, pa je on [župan] rekel, da so bila pridobljena sredstva, ki še niso bila pridobljena,
upa pa, da bodo. Doda, da izjava ni bila v skladu z dejanskim stanjem.
Pove, da je na Facebooku videl, da je bila na Vogrskem za dan žena 10. 3. prireditev, ki
jo je organizirala KS vogrsko, na sami prireditvi pa se je promovirala SD. Pove, da mu to
ni sporno, če bo SD tudi plačala najem dvorane v šoli na Vogrskem.
Župan
Glede očitkov o zboru krajanov pove, da bo treba drugače poimenovati, tiskano je bilo res
na občini, kjer se tiska marsikaj za različna društva in organizacije. So že govorili s
krajevnimi skupnostmi, da bo treba za naprej obveščati krajane, kaj se bo delalo, da bodo
tudi sami podali kakšne pobude, se bo pa to drugače imenovalo. O zadevi na Vogrskem
da besedo Alešu Furlanu.
Aleš Furlan:
Se vrne na Štefanov center in ima vprašanje, ali ima ta center, ki ima pralnico, čistilno
napravo in kam se ta voda steka. Da pobudo, da se tudi to uredi.
O SD na Vogrskem pove, da je KS kot vsako leto priredila praznovanje ob 8. marcu. Nejc
Gorjan je organiziral preko turističnega društva Vogrsko in KS, imajo davčno blagajno,
vse je označeno. Ni mu jasno, od kje ideja, da je stvar financirala in se promovirala SD.
Pojasni, da stvar ni bila v povezavi z SD, in upa, da tudi v prihodnje ne bo več teh
obrekovanj.
Jožef Hvalica
Ima dve pobudi, in sicer, ker v proračunu ni zaznal nobene podstavke ne za projektiranje
ne za pripravljalna dela za vodovod. Pove, da imajo še vedno dve hiši brez vode, in zdi
se mu prav, da se pripelje vodo do vsake hiše. Ti dve hiši v Kurniku dajeta tudi turistično
takso, kar pomeni, da občina nekaj dobi od tega. Če bi turisti to vedeli, verjetno ne bi hodili
toliko prenočevati, ker je težko zaupati vodi, ki ni iz cevi. Druga je že lanska pobuda, in
sicer glede hitrosti na cesti Volčja Draga–Ozeljan. Cesta ima do znaka Vogrsko pod šolo
omejitev 50, naprej pa 90. En manjši del se je lani dalo 70, ampak je bila zahteva, da se
da celoten del do table Ozeljan in da se prestavi tabla kraja, saj ljudje mislijo, da je konec
Vogrskega pod šolo ali malo nižje.
Vanda Ožbot
Pove, da je bila predsednica KS v Bukovici in tudi oni so dali na Direkcijo za ceste
pripombo, kje so označevalne table naselij, in sicer za Bukovico, ker se konča pri
drevoredu, za Volčjo Drago, ker piše šele čez rampo. Odgovor so dobili le za strnjeno
naselje, kjer oni dajejo omejitev, drugje pa ne omejujejo več, kar ne pomeni naselja,
ampak omejitev, zato je tam znak, ni pa znaka naselja.
Župan
Pove, da je to državna cesta, zato morajo dati pobudo na Direkcijo za ceste, kjer se malo
izgovarjajo na normative in standarde oz. podajajo odgovore, kje so znaki, kje se konča
naselje itd. Problemi so tudi s cesto Bukovica–Bilje, kjer želijo, da se pomakne. Jih bodo
morali malo več spodbujati k temu.
Glede vodovodov na Kurnik pove, da so imeli tisti dan sestanek z direktorjem Vodovodov
glede kanalizacije in je omenil tudi to problematiko, nekaj je govoril tudi z županom MONG,
ker gre za cesto, ki je na meji z Novo Gorico, če bodo imeli tam kakšne hiše ali dali kakšno
gradbeno, za kar bi potreboval komunalno ureditev, vodo, ki bi jo pripeljal iz Občine
Renče-Vogrsko. Zadevo rešujejo, ni pa v bližini hiše, vendar investicija je, Vodovode bo
držal za kanalizacijo, zraven pa še to. Skušal bo govoriti tudi z županom MONG, da bi šli
v skupno financiranje, če bi to tudi njim ustrezalo.
Marko Furlan
Se mu zdi zanimivo, da je voda prišla ven po 12 letih, in vpraša, če se prej 12 let ni dalo
nič narediti v tej smeri, saj je imel ves ta čas moč, da bi se kaj uredilo. Glede obnove ZD
Vogrsko pove, da bi obnova pomenila, da bi športno društvo imelo noter vsaj tuše. Doda,
da nihče ni vprašal nobenega društva, ki bi rada imela besedo pri tem, kaj se bo delalo
noter. Do sedaj je bila podpisana samo pogodba o energetski sanaciji, notranjost pa bo
ostala enka.
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Župan
Pove, da gre sedaj res za energetsko sanacijo, v NRP-jih pa je predvideno, da se že
naslednje leto sanira notranjost. Pove, da je že govoril z arhitektom, da bo sodeloval z
vsemi društvi in vpletenimi o namenski rabi in pri sanaciji notranjih pogojev, so mu pa dali
pogoj, da naj ne pride do dovoljenja za gradbeno, se pravi, da naj upošteva osnovne
gabarite in naj se obnovi obstoječe sanitarije, da se zmanjša stroške tudi notranje obnove.
Doda, da je pa projekt predviden v več fazah.
Aleš Furlan
Opaža na določenih mestih, da manjkajo označevalne table za vozila, katerih skupna
masa presega določeno maso. Pove, da bodo nad njim, nad dvorcem proti Prvačini, hodili
tudi s tovornjaki zaradi poseka gozda. Včasih je tam bila omejitev, sedaj je ni več.
Župan
Pove, da bodo preverili, kaj je s temi tablami.

Ad. 6.) Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan preda besedo Floridi Petelin, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
6.a Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana
Sveta zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
•

Florida Petelin
Pove, da je v začetku februarja prišla izjava predstavnice Občine v Svetu zavoda OŠ
Renče o nepreklicnem odstopu. Glede na to, da ima po odloku o ustanovitvi zavoda OŠ
Renče Občina Renče-Vogrsko tri predstavnike, so pristopili k razpisu za nadomestnega
predstavnika. Prišli sta dve prijavi in KMVVI predlaga Marjano Šinigoj.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana
Sveta zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče na glasovanje.
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana Sveta zavoda
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je soglasno sprejet.
6.b Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019
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•

Florida Petelin
Pove, da je bil v začetku februarja tudi razpis za podelitev treh občinskih priznanj. Podana
sta bila dva predloga, kasneje še en za izredno priznanje s strani župana. Na seji komisije
so se odločili in predlagajo podelitev treh nagrad: Valentina Gregorič Saksida z Vogrskega
(aktivno sodelovanje v pihalnem orkestru in učenje otroke) – večletni izjemni uspehi in
dosežki družbene dejavnosti; Boris Arčon (dolgoletni sodelavec občinska glasila) –
dosežki za družbene dejavnosti, Konjeniško društvo Soča – dosežki, ki so pripomogli k
razvoju in ugledu lokalne skupnosti.

Župan odpre razpravo.
•

•
•

Vanda Ožbot
Zanima jo, kakšne predloge so dale KS.
Florida Petelin
Pove, da je KS Vogrsko podala za Valentino Saksida, KS Renče in Društvo za kulturo
Renče za Borisa Arčona, župan pa za Konjeniško društvo Soča.
Aleš Furlan
Doda, ker je bil na seji KS Vogrsko. So želeli dati vinarju Fornazariču, ki pa ni soglašal.
Župan:
Pove, da je predlagal Konjeniško društvo, ker so bili že prejšnja leta, ker zbirajo tudi denar
za dobrodelne namene, in ker je bila možnost za tri nagrade.

Župan da na glasovanje sklep o podelitvi občinskega priznanja Valentini Gregorič Saksida.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Sklep o podelitvi občinskega priznanja Valentini Gregorič Saksida je soglasno sprejet.
Župan da na glasovanje sklep o podelitvi občinskega priznanja Borisu Arčonu.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan

ZA
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o podelitvi občinskega priznanja Borisu Arčonu je soglasno sprejet.
Župan da na glasovanje sklep o podelitvi občinskega priznanja Konjeniškemu društvu Soča.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Sklep o podelitvi občinskega priznanja Konjeniškemu društvu Soča je soglasno sprejet.
Ad. 7) Sklep o začasnem financiranju v obdobju 1. 4.–30. 6. 2019
Župan preda besedo Viktorju Trojerju, predsedniku Odbora za gospodarstvo in proračun.
•

Viktor Trojer
Pove, da so v začetku marca dobili gradivo za sejo Občinskega sveta, med katerim je bil
tudi predlog o začasnem financiranju do 31. 5. 2019. Odbor se je seznanil, bili so za, a s
podaljšavo do 30. 6. in ne do 31. 5., da ne bi bilo slučajno potrebno še enkrat podaljševati.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep o začasnem financiranju v obdobju 1. 4.–30. 6. 2019 na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan

ZA
X
X

PROTI
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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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o začasnem financiranju v obdobju 1. 4.–30. 6. 2019 je soglasno sprejet.
Župan ob 17:49 odredi 10 minut pavze. Pavza se zaključi ob 18:05.
Ad. 8) Sklep o ukinitvi javnega dobra
Župan preda besedo občinski pravnici Špeli Glušič.
•

Špela Glušič:
Pove, da so na Občino prejeli vlogo za pridobitev služnostne pravice izgradnje komunalnih
priključkov na nepremičnini, ki v naravi predstavlja občinsko cesto Vogrsko–Jazbine,
kategorizirano kot javno pot. Iz zemljiške knjige izhaja, da je navedena nepremičnina
določena kot javno dobro. Služnost lahko podeli samo lastnik nepremičnine. Ker so po
Zakonu o cestah občinske ceste last občine, predlagajo ukinitev statusa javnega dobra in
vknjižbo lastninske pravice na Občino Renče-Vogrsko. Pove še, da je predlog sklepa
obravnaval Odbor za okolje in prostor in ga potrdil.

Župan pove, da je sklep obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in proračun, in preda besedo
predsedniku odbora Viktorju Trojerju.
•

Viktor Torjer
Pove, da so obravnavali tudi to in so podprli sklep, da se ukine javno dobro na parceli
1110/1 k. o. Vogrsko.

Župan vpraša predsednico, če je bil predlog obravnavan tudi na Odboru za okolje in prostor.
•

Karmen Furlan
V ozadju pove, da niso sprejemali sklepa, so le povedali o uskladitvi.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep o ukinitvi javnega dobra na glasovanje.
•

Med glasovanjem v ozadju slišati vprašanja in pripombe.
Špela Glušič
Pove, da se te zadeve urejajo sproti. Ko pride vloga, dajo pobudo.
Župan pove, da želijo narediti paket oz. manjše pakete, da se bo na sejah urejalo. Sedaj
pa je bilo nujno, da pridobijo soglasje.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 12
PROTI: 0
Stran 15 od 21

ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o ukinitve javnega dobra je sprejet.
Ad. 9) Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna
Občine Renče-Vogrsko
Župan preda besedo občinski pravnici Špeli Glušič.
•

Špela Glušič
Pove, da je občinski svetnik Viktor Trojer na Občinsko upravo podal predlog spremembe
3. člena Sklepa o financiranju strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko. V
predlogu predlaga spremembo tega člena, in sicer bi se sprememba glasila: višina zneska
za financiranje političnih strank je v višini 0,4 % do največ 0,6 % sredstev primerne porabe,
ki jih ima Občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi Občina lahko
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Višina sredstev, ki se namenja za
financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Predlog spremembe sklepa je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je sprejela,
da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Župan preda besedo predsedniku Statutarno pravne komisije Andražu Furlanu.
•

Andraž Furlan
Pove, da je SPK obravnavala samo, če je zadeva v skladu s slovensko zakonodajo, in ne,
kako bi vplivalo na proračun. Doda, da je v skladu z ustavo, zato so je sprejeli.

Župan preda besedo predsedniku odbora Viktorju Trojerju.
•

Viktor Trojer
Kot predlagatelj pove, da si je, ko so nastopili mandat tega Občinskega sveta, ogledal,
kako se v drugih občinah financirajo politične stranke. Ugotovil je, da je med občinami od
Bovca do Komna Občina Renče-Vogrsko po višini sredstev za stranke na predzadnjem
mestu – manj ima briška. Drugje po Sloveniji imajo nekatere do maksimalnega zneska
0,6 %, nekatere imajo manj. Zato se je odločil, da predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
to spremembo, da znesek ni fiksen, ampak se vsako leto financira glede na proračun.
Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval in sprejel sklep, da je zadeva primerna
za naprej in da ga potrjujejo, trije so bili za, en vzdržan, Urbana ni bilo na seji.

Župan odpre razpravo.
•

Andraž Furlan
Vpraša, koliko bi to stalo v številkah. Doda, da se je skušalo proračun skrčiti, nato pa je
ravno z njihove strani prišla taka pobuda, ki dodatno bremeni proračun, in vpraša, zakaj
ravno na tak način in v tem trenutku.
Viktor Trojer
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•

Pove, da ni še imel tega proračuna, ko je pripravljal predlog. Ko je pripravljal predlog in
ga vlagal, ni še bil predsednik, ni vedel, kaj pomeni. Vedel pa je, da imajo različne skupine
v občini participacijo v proračunu (športna, kulturna društva itd.), politične pa ne, ampak
tudi politične stranke so ljudje te občine in zakaj one tega ne bi imele, če zakon dovoljuje.
Zato je to predlagal. Če pa to ne bo sprejeto, se porajajo vprašanja, zakaj se drugim da
denar. Vsi so namreč enakopravni.
Glede zneska pove, da je tako, če je 0,4, pomeni to za trenutno stanje 9487,37 € na leto,
na 0,6 pa 14.577 €.
Vanda Ožbot
Predlaga, da bi se s te predlogom, glede na to, da je proračun sestavljen, počakalo. Saj
oni, liste, se financirajo sami, tudi sejnine dobivajo. Ne ve zakaj, bi se dajalo še političnim
strankam.

Župan da sklep o financiranju političnih strank iz proračuna na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 10
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
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o ukinitve javnega dobra je sprejet.
Ad. 10) Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2019
Župan pove, da je pri sestavi upošteval vse projekte iz prejšnjega mandata, ki so že bili v teku,
sredstva, ki jih je možno pridobiti kot dodatna in za katere so bile vloge vložene že v prejšnjem
mandatu in odobrene, tako da morajo biti letos realizirana, da se šolstvo, sociala in zdravstvo ne
šepajo, sistematizacijo plačilnih razredov s strani države (vsi zavodi), da šolstvo obdrži trenutni
nivo, da društva dobijo iz razpisov, kolikor so dobila do sedaj, saj so vsi občani člani vsaj enega
društva. Glede investicijskega dela pove, da je sestavljal tako, da kjer ni denarja za realizacijo,
so dali nek minimalni znesek vsaj za pripravo dokumentacije, soglasij itd., saj trenutna politika je,
če želijo kaj dvigniti proračun z dodatnimi sredstvi, morajo imeti že pripravljene projekte. Saj so
lahko samo dva meseca razpisi, namenjeni tistim, ki že imajo narejene projekte, ali do enega leta.
V proračunu sta dve investicijski postavki: energetska sanacija ZD Vogrsko in največja investicija,
obnova in rekonstrukcija POŠ in vrtca v Bukovici. Za projekt so zagotovljena sredstva in morajo
letos začeti z deli – že tisti teden bodo šli v razpis, po podpisu pogodbe po sprejetju proračuna
pa v dela, saj želijo delo izvajati v juliju in avgust, v upanju, da ne bo pritožb. Gre za dva razpisa,
in sicer energetska sanacija s pridobljenimi sredstvi, za katera morajo na podlagi zakona voditi
razpis, in sanacija šole na podlagi direktive o urejenosti učilnic in drugih notranjih prostorov.
O kanalizaciji potekajo nadaljnje faze in je predvideno tudi finančno za pripravo in pridobitev
dokumentov itd. za črpanje kohezije iz teh postavk. Upajo, da bodo v tem letu dobili del
gradbenega dovoljenja, naslednje leto pa bo potrebno iti v realizacijo.
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V proračunu je vključil tudi druge manjše postavke, npr. most Oševljek, pločniki, Dombrava itd.,
in sicer vsaj denar za pripravo dokumentov, ki so največkrat vezani na Direkcijo za ceste.
Nekaj denarja je tudi za obvoznico Volčja Draga, nekaj denarja zanjo je vključenega v proračunu
za državo – prva faza: Martex–železniški prehod, nekaj pa mora zagotoviti tudi Občina.
Pove, da v letošnjem letu ni bilo predvidenega zadolževanja. Ko bodo šli v večje projekte, pa bo
potreba tudi po zadolževanju. Pove, da ima kot župan možnost, da se ob dodatnih prilivih ali
sprememba, dobijo v septembru za rebalans proračuna. Vsi drugi projekti v občini so vezani na
neke možnosti pridobitve od drugje.
Glede prilivov pove, da se zgledoval na lansko realizacijo in na to, kaj bi moralo biti realizirano
letos. Na podlagi tega je sprejel določene predloge in določene zadeve vnesel v proračun,
povprečnina se je dvignila, ampak z dvigom plač se je to poznalo krat tri in ta strošek bremeni
direktno občinski proračun.
Pove, da je bil proračun dan odborom za gospodarstvo in proračun, družbene dejavnosti, okolje
in prostor ter Statutarno pravni komisiji. Vsem predsednikom daje besedo, da povejo, kaj so o
proračunu povedali na sejah delovnih teles.
•

•
•

•

Borut Zorn:
Pove, da so ta osnutek dobili prejšnji četrtek, seja odbora pa je bila pred tem. In oni so
tako obravnavali prvi predlog in tega, ki je bil poslan naknadno, niso pregledovali in niso
dali nobenih zaključkov. Karkoli drugega pove, je samo njegovo osebno mnenje in ne od
odbora.
Andraž Furlan
Pove, da so oni samo skupaj s pravnico preverili, če je v skladu in če bo sprejeto v skladu
z zakonodajo, in soglasno so zadevo potrdili.
Karmen Furlan:
Pove, da so se tudi oni dobili po prvem osnutku, kjer so pregledali prihodke/odhodke in
podali predloge, na katerih postavkah odhodkov bi se lahko zmanjšalo. Pomisleke so imeli
pri prodaji nepremičnim, kjer naj se zmanjšajo prihodki, naj se vklopijo postavke pločnika
v spodnjo Bukovico, preverba cen OPN. Z upoštevanjem teh predlogov so zavzeli mnenje,
da bi ta predlog lahko šel v prvo branje. Po drugem osnutku se niso več dobili, kar se tiče
prodaje zemljišč, niso utegnili iti skozi, se bodo dobili še enkrat. Večina predlogov je bila
popravljena.
Viktor Trojer
Pove, da so oni osnutek obravnavali dvakrat. V prvem predlogu so zavzeli stališče, da ni
primeren za obravnavo, saj je bilo po njihovi oceni za 500.000 € preveč pričakovanih
prihodkov glede na realno pričakovane vire. Na nobeni seji odbora se niso spuščali v
odhodke, ampak so pregledali le prihodke in zagovarjali stališče, da se ne zadolžujejo in
da je potrebno skrbeti za tekočo likvidnost ter da se te investicije, ki se jih pelje, tudi
naredijo. Ko so dobili gradivo za sejo Občinskega sveta, je še enkrat sklical odbor, ki je bil
dan pred to sejo, kjer so obravnavali samo prihodke in sprejeli sklep, da je predlog
primeren za nadaljnjo obravnavo, a so predlagali, da se ponovno ovrednotijo načrtovani
prihodki in se na njihovi osnovi uskladijo odhodki glede na prioritete z realno načrtovanimi
prihodki. Povzame obrazložitev sklepa, in sicer so bili člani mnenja, da je za 100.000 €
preveč načrtovanih prihodkov, čeprav je direktorica prepričevala, da številka ni tak visoka,
a pri tem ni bila uspešna, saj ga vseeno želijo znižati, poudari pa, da je ta znesek njihovo
subjektivno mnenje. Odbor vidi to v prihodkih od prodaje stanovanj, kjer se načrtuje za
85.850 € prihodkov. Že prejšnjič je župan zagovarjal stališče, da ima potencialnega kupca,
vendar je znesek kupnine stvar tega, ali bodo stvar uspeli dobiti ali ne. Ampak so ne glede
na to imel že prej pomislek pri odhodkovni strani, če prodajajo zemljišča in stanovanja, kaj
kupujejo, in so ugotovili, da je za 50 % razlike – npr. prodajo za 150.000 € premoženja,
kupijo pa le za 75.000 € premoženja, zato so imeli pomisleke. Vendar so sprejeli, da se
gre s proračunom v prvi fazi naprej, in če se prihodki izkažejo za realne, se naredi
septembra rebalans. Sedaj pa zagovarjajo stališče, da se raje nižajo apetiti na različnih
postavkah, niso se pa spuščali, na katerih postavkah. Gledali so načrt razvojnih
programov, za investicije so v zadnjih 12 letih v povprečju namenjali 1.700.000 € letno,
sedaj pa je za 223.000 € manj, v povprečju pa je proračun višji, kot so bili prejšnji
realizirani. Tukaj se neke stvari razhajajo, kar je župan že povedal, da je država nekaj
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dala, je pa tudi vzela. Je mnenja, da bo potrebno odborom pomagati, da se uskladijo, da
se oklesti proračun brez zadolževanja.
Župan pove, da bodo kot uprava pri vsem, kar bodo kaj izvajali, ves čas izvajali monitoring na
likvidnostno stanje na banki in ne na proračunu. Se pravi, koliko prilivov dobivajo, kakšen je plan
za naprej, da bodo znali oceniti. Pove, da bo kot župan kakršnekoli pogodbe prej večkrat premislil
in preveril, kakšno je likvidnostno stanje, da vidi, kdaj je najbolj primerno, kaj izpeljati. Če delajo
po sistemu obveščanja, je pripravljen obveščati tudi svetnike, kako potekajo projekti, kaj so dolžni
plačati itd. Doda, da ne bo šel v podpis pogodb za določene projekte, če bo vedel, da niso
likvidnostni.
Župan odpre razpravo.
•

•

•

•

Vanda Ožbot
Pove, da na Odboru za okolje in prostor ni imela veliko možnosti za izraziti mnenje, a je
dala konkretno postavko, in sicer čiščenje kanalizacije iz Boštije. Ima pripombo na NRP,
kot je povedala že pri predlogih in pobudah, in sicer bi prosila, da se ureditev poti na
Jugovem vrhu vključi vsaj v naslednje leto, če je letos niso. Ima vprašanje, zakaj kupujejo
zemljišče 483/3 k. o. Bukovica pri Martexu, če bo država delala obvoznico.
Erik Lasič
Pove, da gre za parcelo polkrožnega križišča. Zemljišče je v planu že iz preteklih let, razlog
pa je, ker tam ni še realizirana menjava zemljišč med Občino Renče-Vogrsko in lastniki
igralnice. Obstaja namreč dogovor, da Občina uporablja zemljišče za potrebe ceste,
lastniki igralnice pa uporabljajo parkirišče v lasti Občine tik ob Paquitu. Odgovori na
nadaljnjo vprašanje Vande Ožbot iz ozadja, ali bo stvar izpeljana pred obvoznico, in sicer
pravi, da bi bilo smiselno, ker bodo imeli z državo določena razmerja, ampak če ni v planu,
tega ne morejo izvesti.
Žan Bric
Daje pobudo za naprej, saj so stvari v tem letu že večinoma določene. Rad bi, da bi bila
sredstva na področju kmetijstva namenjena tudi za druge stvari, ki pripomorejo k lokalni
oskrbi s hrano, saj je 5 od 7 prisotnih strank imelo v programu kampanje napisan razvoj
kmetijstva. Želel bi, da se v prihodnje naredi kaj na tem področju, kot tudi na področju
gospodarstva in turizma, ki ju ni v letošnjem proračunu, da se vlaga v konto oz. v stvari,
ki so pridobitne, da bi se bolj gospodarno gledalo na to, da se nek denar, ki se ga vloži,
dobi tudi nazaj. Pove, da je tistih 12.000 €, ki je namenjenih kmetom, tudi najbolj
oplemenitenih, saj kmeta se zaveže, da tisto naredi, investira in na tak način se razvija
občina, ne samo posameznika, ampak tudi gost vidi, da gre napredek na tem področju
naprej.
Župan
Pove, da se je o tem veliko govorilo tudi v občinski upravi, bi bilo potrebno imeti več
proračunov ali večjo možnost, da si fleksibilen, saj je veliko razpisov, ampak moraš imeti
tudi nek denar, da si nekje prisoten, si udeležen pri nekem projektu. Glede na letošnje
prioritete pa je skušal v proračunu vsaj obdržati tisto, kar imajo, in narediti, kar je nujno.
Viktor Trojer
Pove, da je, ko je dobil proračun, rabil veliko časa, da je razumel bistvo proračuna, kako
je sestavljen, da nekaj dobiš in nekaj daš. Če gleda za leto nazaj, kaj je bilo sprejeto in kaj
realizirano. Na prihodkovni strani je bilo realiziranih 83 % od načrtovanih. Odhodki so bili
ravno tako realizirani v višini 83 %, znotraj teh so bili tekoči transferji realizirani v višini
95 %, investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam v 107 %, drugi tekoči domači
transferji 104 %, subvencije v 100 %, transferji posameznikom in gospodinjstvom v 92 %,
investicijski transferji proračunskim uporabnikom v 91 %, transfer neprofitnim
organizacijam in ustanovam v 89 %, nakup in gradnja osnovnih sredstev samo 75 %. Na
eni strani se je porabilo vse, na drugi strani pa se ni porabilo tistega, kar je bilo v
proračunu. Stvar je predstavil v razmislek za naprej, kako se bo načrtovala odhodkovna
stran.
Radovan Rusjan
Pove, da ti dve veliki investiciji pojesta skoraj ves investicijski denar, tako da so ostale
stvari v drugem planu, tako da bodo morali to preložiti na drugo leto, in sicer so to vod
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proti Biljam oz. bo potrebno fekalno kanalizacijo priključiti na čistilno napravo, pločnik v
spodnji Bukovici, javna razsvetljava itd., kar pomeni, da se bodo morali v naslednjih letih
tudi kaj zadolžiti. Ostajajo pa druge investicije, ki so odpadle ven, npr. trg v Renčah. Pove,
da se konstantno poudarja, da so majhna, podeželska občina, ki bo delovala na osnovi
kmetijstva, turizma in nevelike industrije, zaradi česar sodelujejo tudi v skladu malega
gospodarstva, v sklopu katerega se lahko prijavljajo tudi na razpise. Vidi, da so v
proračunu povečali postavko tudi za kmetijstvo in turizem (lani 39.000 € za kmetijstvo,
letos pa 54.000 €). Pove, da je potrebno poskrbeti, da se v občino pripelje ljudi, ne strinja
pa se, da se nekoga direktno subvencionira v ta namen, razen preko nekih razpisov, zato
je potrebno vlagati v sklad malega gospodarstva in se tam prijavljati na razpise, da se tam
pridobiva sredstva. Videl je, da se je šola v Bukovici na predlog razdrobila, da se bo peljalo
naprej.
Marko Švara
Glede prihodkov ga zanima, zakaj 30 % povečanje za nadomestila za uporabnost
stavbnega zemljišča v primerjavi zaključnega računa za leto 2017, sploh v primerjavi z
realizacijo 2018.
Župan
Pove, da je to zaradi tega, ker so bile lani odločbe izdane proti koncu leta, v letošnjem letu
pa imajo prihodek iz te točke predviden od lanskega in letošnjega leta, ker niso še bile
izplačane. Ni upošteval, da bodo upali izterjati do konca, zato ga je oklestil. Pove, da bodo
šli v čim krajšem času v pripravo predlogov za nadomestila, da potem ljudje dobijo
odločbe, da med julijem in septembrom že imajo za izplačila v letošnjem letu.
Marko Švara
Pove, da se strinja, da je težava povečanje povprečnine, na drugi strani pa dviganje plač
in obremenjevanje občine, zato je mnenja, da bi bilo potrebno še bolj pritisniti na državo,
da določene postavke preidejo na državne stroške, npr. izobraževanje.
Glede odhodkov nasprotuje pri društvih, kjer je župan dejal, da ostaja enako, saj vidi, da
je določen minus narejen pri glasbenem izobraževanju, ljubiteljski kulturi. Pomembno se
mu zdi, da so ohranili visok standard na področju izobraževanje. Pozitivno je, da je
vključeno to, kar je bilo izbrano na participativnem proračunu 2019, niso pa upoštevani
projekti, ki so bili izbrani na participativnem proračunu 2018. Misli, da bi morali vsaj težiti
k temu, da se jih uresniči, se pravi z nakupom zemljišč (na Vogrskem je bil izbran projekt
pešpoti ob Lijaku do Lakenessa), in gradbenimi dovoljenju (nadstrešek na pokopališču na
Vogrskem). Sprašuje se, če se potrebuje participativni proračun, če se ga potem ne
upošteva.
Župan
Povzame, da so na Združenju občin predstavili problematiko povprečnin, kjer so dali
predlog, da se ustanovi neka komisija, kar bi pa spet predstavljalo strošek. Predlog je bil
tudi dan, da bi v letošnjem letu obravnavali tudi koeficiente za izračun povprečnin. Problem
je, saj se zmanjšuje del za investicije.
Glede participativnega proračuna pove, da kar ni bilo uresničeno lani, ni nujno, da gre v
participativni, ampak so lahko del proračuna, za kar pride v poštev tudi rebalans. Tako bo
skušal te postavke uresničevati tudi skozi proračun Za naprej ima predlog glede
participativnega, in sicer, da se določi nek okvirni znesek in da se vanj vključi tudi svetnike,
da sodelujejo pri izbiri.
Glede društev pove, da se jih veliko financira ravno z razpisi, saj nimajo lastnih sredstev,
ki bi jim zagotavljala kontinuirano delovanje čez celo leto.
Viktor Trojer
Se zahvali občinski direktorici in upravi za sodelovanje pri preučevanju tega proračuna.
Radovan Rusjan
Pove, da je v občini za prb. 160.000 € nadstandardov, kar je 3, 4 % proračuna, ampak ne
pravi, da se jih ukine.

Župan da predlog proračuna za drugo branje na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
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PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Predlog proračuna za drugo branje je soglasno sprejet.
Ad. 11) Razno
Župan poda termine sej za naprej, in sicer bo drugo branje proračuna 16. aprila, za slavnostno
sejo pa je določen datum 26. april. Zaradi prošenj svetnikov, da bi bila seja dan prej, župan pove,
da se bodo na upravi pogovorili o tem, tudi v zvezi z Odlokom, ki določa samo slavnostno sejo.
Pove, da lahko tudi na naslednji seji pisno poda, kako je potekal zbor na Vogrskem glede
plinovoda, in sicer je bil zbor sklican, ker je Ministrstvo za okolje in prostor podalo na javno
razpravo za drugo cev plinovoda vpliv na zdravje. Mnenje je bilo že prej podano iz različnih strani,
z Občine, KS, krajanov, lastnikov zemljišč, poslancev DZ itd. Na zboru sta bila s strani krajanov
sprejeta dva sklepa, in sicer, da se podpira mnenje občine (se strinjajo s plinovodom, a ne na
račun njihovih zemljišč, zato priporočajo premik plinovoda ob avtocesto) – mnenje podali tudi
Ministrstvu za okolje, drugi sklep je bil, da si želijo v primeru nadaljnjega postopka sestaviti civilno
iniciativo, ki bo sklicana po potrebi. Vse skupaj je bilo v roku poslano na Ministrstvo za okolje, a
odgovora še niso dobili. Doda, da je ostalo na zboru bila razprava, v kateri je bila predstavljena
tudi predhodna zgodovina projekta.
•

Vanda Ožbot
Prosi, da se gradivo za Občinski svet oštevilči.
Župan
Ji odgovori, da bi moralo biti oštevilčeno, ampak da bodo preverili, če je prišlo do tehnične
napake.

Župan se zahvali in zaključi sejo.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19:16 uri.
Zapisala:
Anja Nikolavčič

________
Tarik Žigon
Župan
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