Krajevna skupnost Renče

Z A P I S N I K
13. redne seje Sveta KS Renče
pisarna KS Renče, 27. februar 2020 ob 19.00 uri
Prisotni člani Sveta KS Renče: Florida Petelin, Marjana Šinigoj, Darijo Kante, Alan Rijavec,
Uroš Stibilj, Andrej Furlan, Dimitrij Zorn, Matevž Lapajne
Opravičeno odsotna : Patricija Kalin

Florida Petelin, predsednica sveta KS Renče pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 8 članov.
Predsednica KS je predlagala naslednji
D n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje;
2. Letno poročilo družbe Benko d. o. o;
3. Obravnava in sprejem računovodskega in letnega poročila KS;
4. Poročilo predsednice;
5. Tekoče naloge;
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6. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

1. točka dnevnega reda – POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE
Člani sveta se z zapisnikom 12.redne seje strinjajo in nanj nimajo pripomb.
Zapisnik je bil po glasovanju sprejet.
ZA: 8

PROTI: 0

2. točka dnevnega reda – LETNO POROČILO DRUŽBE BENKO D.O.O
Letno poročilo družbe Benko d. o. o. je predstavila predsednica sveta KS Renče, saj so bili
predstavniki podjetja odsotni zaradi bolezni. Prisotnim je predstavila Poročilo izvajalca o
opravljenem delu od 1.1.2019 do 31.12.2019, ki je priloga tega zapisnika. Iz poročila je
razvidno, da so v letu 2019 znašali odhodki 3.593,76 €, prihodki pa 11.515 €. Odhodki
predstavljajo stroške v zvezi z vzdrževanjem pokopališča ter provizije od najemnin (Benko d.
o. o.), prihodki so v celoti iz najemnin grobov.
Iz poročila je razvidno, da je bilo v letu 2019 za 163,00 € neplačanih računov za najemnine
grobov. Vsi neplačniki so prejeli opomine.
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Predsednica sveta KS Renče da v razpravo problematiko v zvezi z neplačevanjem
najemnine groba najemnice Perhavec Eveline, saj ima le-ta odprte račune še za leto 2018.
Člani Sveta KS so potrdili cenik najema grobov in najema poslovilnega objekta na
pokopališču v Renčah, ki ostaja enak kot je bil v letu 2019.
Odprla se je razprava ali se še vedno obdrži določilo o neplačevanju najemnine grobov, v
katerih so pokopani pokojniki s statusom borca. V grobove borcev se namreč pokopava tudi
druge pokojnike in s tem se najemniki izognejo plačilu najemnine. Prisotni so se odločili, da
glede na to, da je borcev vedno manj, se določilo pusti takšno, kot je bilo sprejeto 14.4.2012,
torej da so borčevski grobovi oproščeni plačila najemnine.
Sklep 1:
Potrdi se Letno poročilo družbe Benko d.o.o. za leto 2019 z dopolnitvijo:
Petim neplačnikom, navedenih v Letnem poročilu 2019, se pošlje drugi opomin.
Perhavec Evelini naj se na predlog družbe Benko d. o. o. odvzame grob, hkrati pa se
terjatev na dan 25. 2. 2020 odpiše. Nova najemna pogodba za omenjeni grob se sklene
s Stibilj Viviano, Evelinino mamo.
Glasovali so vsi prisotni člani Sveta KS Renče ZA, osem članov ZA.
Sklep 2: Cenik najema grobov in najema poslovilnega objekta na pokopališču v
Renčah ostaja enak kot je bil v letu 2019 in velja do preklica.
Glasovali so vsi prisotni člani Sveta KS Renče ZA, osem članov ZA.

3. točka dnevnega reda – OBRAVNAVA IN SPREJEM RAČUNOVODSKEGA IN
LETNEGA POROČILA KS ZA LETO 2019
Predsednica sveta KS Renče prisotnim predstavi letno poročilo za leto 2019, ki je priloga
tega zapisnika. Pove, da je bilo v letu 2019 več stroškov zaradi sejnin, saj je bilo deset rednih
sej in ena izredna.
Poleg letnega poročila predsednica prisotnim pokaže tudi dokument o projektih in delih, ki jih
je Občina Renče-Vogrsko opravila v KS Renče v letu 2019, katerega je s strani Občine
prejela dne 25.2.2020 in je priloga tega zapisnika.
Sklep 3: Potrdi se Letno poročilo KS Renče za leto 2019.
Glasovali so vsi ZA, osem članov Sveta KS Renče.
4. točka dnevnega reda – POROČILO PREDSEDNICE
Predsednica prisotnim predstavi, kaj je v proračunu Občine predvideno, da se bo v letu 2020
delalo na območju KS Renče. Svetnike pozove naj skupaj predebatirajo te okvirne
proračunske postavke. Pove tudi, da seznam lahko dopolnijo in da ga potem posredujemo
županu. Vsi prisotni so izrazili nezadovoljstvo, saj so bili predlogi potrebnih del v KS Renče
že pred časom posredovani na Občino, kateri pa niso vključeni v okvirne proračunske
postavke. Razvila se je debata. V predlaganih proračunskih postavkah so zaenkrat zajete:
-

Ureditev trga v Renčah
Parkirišče in krožišče športni park
Kavarna Renče
Projekt Grevislin in projekt Vipava
Vodovod Mohorini-Kaplani
Vodovod Arčoni
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-

Ureditev cest Merljaki
Cestna infrastruktura Martinuči
Rekonstrukcija ceste Oševljek
Balinišče - vzdrževanje
Telovadnica dokumentacija
Dokončanje postavk participativnega proračuna iz leta 2019.

G. Stibilj bolj podrobno razloži prisotnim kaj vključuje projekt Grevislin, saj ta projekt pozna.
5. točka dnevnega reda – TEKOČE NALOGE
Predsednica sveta KS Renče pove, da je zaradi ureditve poti na pokopališču v Renčah
potrebno najprej ugotoviti lastništvo parcele, na kateri je pot. Za pomoč bo povprašala na
Občini. Šele ko bo dobila podatek o lastništvu, se bo lahko razpravljalo kaj in kdaj se bo pot
uredilo.
Kot že na predhodnih sejah je tekel pogovor o menjavi žive meje na pokopališču. Na podjetju
Benko d.o.o. so predsednici povedali, da je jesen najprimernejši čas za saditev. Predsednica
predlaga, da do najkasneje junija 2019 pridobijo različne ponudbe in preverijo tiste, ki jih že
imajo ali so še veljavne. Do junija naj bi bilo vse urejeno in določeno, da se jeseni lahko
izvede zasaditev.
Člani sveta KS, ki so prisotni na seji se strinjajo, da se zaenkrat na pokopališče ne postavi
kontejnerja za odpadno zemljo, saj se krajani zaenkrat držijo obvestila o ne odlaganju zemlje
na novem delu pokopališču.
Predsednica pove, da jo je kontaktiral gospod, ki bi si želel na pokopališču postaviti
svečomat. Prisotni idejo pozdravljajo in se jim zdi smiselna. Predsednica sveta KS Renče
pove, da se bo pozanimala pri bivšem predsedniku KS Renče g. Zornu, kako je bilo s tem v
preteklosti, ko je svečomat že bil na pokopališču. Z gospodom, ki bi postavil svečomat bo
Predsednica sveta KS Renče v stiku in mu bo sporočila odločitev.
6. točka dnevnega reda – RAZNO
Predsednica Sveta KS Renče opozori svetnike, da je v teku javni razpis za podelitev priznanj
Občine Renče-Vogrsko z rokom prijave do 9. 3. 2020. Vprašala je po predlogih.
Darijo Kante predlaga, da se nagrado podeli Društvu upokojencev Renče s poudarkom na
delo prostovoljcev.
Razprava.
Po razpravi predsednica Sveta KS Renče predlaga sprejetje SKLEPA v naslednji obliki:
KS Renče predlaga za prejem Plakete Občine Renče-Vogrsko, za večletno delo in uspehe
na področju družbenih dejavnosti, DRUŠTVO UPOKOJENCEV RENČE.
Ga. Šinigoj pove, da jo je ena izmed vaščank vprašala ali lahko zasadi rastlinje poleg
kontejnerjev pri Mohorinih. Pove tudi, da ji je to dovolila, saj si vaščani želijo urejen zaselek.
Ga. Šinigoj je to že predlagala na eni izmed preteklih sej. Ob tem Predsednica sveta KS
Renče pove, da je ta predlog že predstavila tudi županu in je idejo podprl.
Predsednica sveta KS Renče in Ga. Šinigoj povesta, da ni lepo videti plevela polna in s
posušenimi rožami napolnjena cvetlična korita, ki visijo na starem mostu. Predsednica sveta
KS Renče pove, da je v zvezi s tem kontaktirala zaposlene v podjetju IN.VA. d.o.o., ki skrbijo
za zasaditve v Renčah, ampak da se z njimi ni mogla zmeniti za odstranitev korit. G. Kante
predlaga, da se kontaktira zaposlene na Občini, če lahko poberejo korita in jih odložijo pred
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prostore KS Renče. Če tega ne bodo naredili se je g. Kante ponudil, da jih bo odstranil on
sam.
Razprava je ponovno tekla tudi okrog ureditve krožišča pred Renčami. Dogovorjenega ni bilo
nič.
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri
Florida Petelin
Zapisala:

Predsednica KS Renče

Marjana Šinigoj
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