OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Št.: 00703-9/2017-2
Bukovica, 26. 9. 2017

ZAPISNIK
19. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
26. septembra 2017, ob 16. uri
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 16. uri.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, nadzorni odbor, poročevalci, občinska uprava
in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta:
Boris Čoha, Nedeljko Gregorič, Jožef Hvalica, Aldo Mozetič, Marjan Murovec, Dušan
Nemec, Vanda Ožbot, Albinca Pisk, Franko Pregelj, Zmaga Prošt, Radovan Rusjan,
Marjan Rutar, Marko Švara, Katarina Valič in Borut Zorn.
2. občinska uprava in predstavniki medijev.
Župan Aleš Bucik pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 15 članov Občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.

Ad 1.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan pove, da se bo točka 5 predlaganega dnevnega reda obravnavala pred točko 2
dnevnega reda zaradi službenih obveznosti poročevalca Sejada Jušića, komandirja policijske
postaje. Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obravnava in sprejem dnevnega reda
Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.d.
Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
Poročilo predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svetu zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica
Poročilo Policijske uprave Nova Gorica za leto 2016
Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2016
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016
Poročilo predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svetu zavoda Glasbena šola Nova
Gorica
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9. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
10. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 13. 6. 2017
Potrditev zapisnika 14. dopisne seje z dne 14. 8. 2017
Potrditev zapisnika 15. dopisne seje z dne 14. 8. 2017
11. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
12. Vprašanja in pobude svetnikov
13. Sklep o ustanovitvi sosveta za kulturo
14. Predstavitev projekta »Oskrbovalni center«
15. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine - 2. dopolnitev
16. Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko za obdobje januar –
junij 2017
Razprave ni bilo.
Župan, da na glasovanje dnevni red 19. redne seje
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Dnevni red 19. redne seje je potrjen.

Ad 5.

Poročilo Policijske uprave Nova Gorica za leto 2016

Sejad Jušić, komandir policijske postaje Nova Gorica pozdravi vse prisotne in na kratko
predstavi poročilo o varnostni problematiki v občini Renče-Vogrsko v letu 2016. PP Nova
Gorica izvaja naloge na območju 6 občin. Ena izmed občin je tudi Renče-Vogrsko. V kolikor
se na kratko dotakne problematike po kriminaliteti, lahko izpostavi, da je stanje ugodno,
obravnavali so manj kaznivih dejanj kot v letu 2015. Prav tako beležijo upad kaznivih dejanj
tatvin. Prav tako so opazili upad kaznivih dejanj z vidika neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami. Hujših kaznivih dejanj, ki bi pri občanih povzročili
nelagodje oz. posebno prestrašenost in ogroženost, v letu 2016 niso obravnavali, kar
ocenjuje kot zelo pozitivno. S prisotnostjo vodij policijskega okoliša in patrulj poskušajo
vplivati na to, da bi morebitne storilce kaznivih dejanj tudi odvrnili od takšne namere; včasih
namreč že sama prisotnost vpliva na to. Kar zadeva stanje javnega reda in miru, so skupaj
obravnavali 17 prekrškov, v dveh primerih so obravnavali nasilje v družini. Tukaj sledijo
ničelni toleranci, tako da izvedejo vse zakonite ukrepe, da se nasilneža odstrani oz. da se
nasilje odpravi. Tukaj vključujejo tudi CSD. Tudi večja prireditev, ki se odvija v okviru
Lakenessa, ni prinesla nekih večjih težav oz. izstopajočih problemov. Prav tako ne beležijo
posebnosti glede obratovanja gostinskih lokalov ali morebitnih kršitev, ki bi bile v povezavi z
nedovoljenim obratovanjem gostinskih lokalov in kršitev javnega reda. Kar zadeva stanje
cestnega prometa in varnosti cestnega prometa so skupno obravnavali 34 prometnih nesreč,
nobena ni bila s smrtnim izidom. Ena oseba se je pri tem huje telesno poškodovala, 10 oseb
je bilo lažje telesno poškodovanih, leto poprej pa 15. Dejstvo je, da območje občine RenčeVogrsko velja za tranzitno območje, predvsem v poletnem času, ko se poveča pretok
tranzita, prometa, bodisi v smeri Italije bodisi v smeri Krasa in notranjosti RS. Prav tako so z
vidika prometa, to je med 6. in 8. uro zjutraj, zagotavljali prisotnost policistov, predvsem v
okolici OŠ, kjer so s svojo prisotnostjo vplivali na umirjanje hitrosti in s tem dvig nivoja
varnosti ob teh konicah prihoda in odhoda v šolo. Kar zadeva nadzor državne meje in popisa
tujcev, posebnih težav s tega vidika ne ugotavljajo. Dejstvo pa je, da velik poudarek dajejo
izvajanju preventivne dejavnosti. Tukaj predvsem velja pohvaliti zelo dobro sodelovanje z
lokalno skupnostjo, s civilno zaščito in pa seveda z medobčinskim redarstvom. Prav tako
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izpostavi zelo dobro sodelovanje z varnostnim sosvetom občine. Stanje varnosti v Občini
Renče-Vogrsko na splošno ocenjuje kot zelo v redu.
Franko Pregelj vpraša ali je bil kakšen šolar vključen v prometno nesrečo?
Sead Jušić odgovori, da ne.
Župan se zahvali za poročilo.

Ad 2.

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.d.

Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka, pove, da je Primorski tehnološki
park gospodarska družba, ki v regiji razvija celovito podjetniško okolje za zagon, razvoj in
rast novoustanovljenih podjetij. Je eden od dveh tehnoloških parkov v Sloveniji, ki ima ta
status podeljen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Lociran je v Vrtojbi,
na nekdanjem mejnem prehodu, kjer upravljajo poslovno stavbo v velikosti približno 7.200
m2. Danes je v njej več kot 70 podjetnikov in tja na delo vsak dan prihaja nekaj več kot 250
ljudi. Podjetja, ki delujejo v tehnološkem parku, se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Od
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, okoljskih tehnologij, prehrambene industrije, audio
tehnologij in tudi virtualne resničnosti. Tista, ki jim pravimo start up podjetja, razvijajo
popolnoma nove izdelke in storitve, namenjene globalnemu trgu. Običajno ta podjetja zelo
hitro rastejo, imajo veliko potrebo po investicijskem kapitalu, mentorstvu, novih podjetniških
pristopih, predvsem takih, ki prihajajo iz tujine in jih lahko prilagodimo v Sloveniji. Kako
delujejo? Podjetne posameznike, skupine in novoustanovljena podjetja vključujejo v program
inkubiranja. Znotraj tega jim omogočajo udeležbo na zelo konkretnih polletnih delavnicah,
kjer preverijo svojo podjetniško priložnost, še preden ustanovijo podjetje. Pripravijo poslovni
model, in sicer tako, da je ta delujoč in učinkovit, ter imajo na ta način več možnosti uspeha
na trgu. Vključujejo jih v mentorske programe, ki jih izvajajo podjetniki, menedžerji in
strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami. Na ta način prenašajo svoje znanje in izkušnje na
mlade podjetnike. Potem, podjetnike povezujejo z investitorji, podjetniškimi pospeševalniki in
drugimi gospodarskimi družbami, institucijami znanja in drugimi. Seveda, tudi skrbijo za
prepoznavnost in kredibilnost start up podjetij, organizirajo specializirane delavnice,
predvsem na tiste teme, ki jih start up podjetja rabijo za to, da pri svojem poslovanju ne
naredijo preveč napak in imajo zaradi tega več možnosti uspeha. In zagotavljajo nujno
potrebno in urejeno motivacijsko poslovno okolje v obliki co-working prostora, različnih
velikosti pisarn, delavnic, sejnih sob in predavalnic. Svetnikom pokaže dva videa, da lahko
dobijo predstavo, kakšna podjetja se nahajajo v tehnološkem parku. Pove, da se ne
ukvarjajo samo s start-upi, ampak tudi veliko vlagajo v mlade, in sicer razvijajo veščino
podjetnosti pri mladih - že od 7. razreda naprej pa vse do 29. leta starosti. Gre za veščino, ki
jo potrebuje danes čisto vsak. Gre za način razmišljanja in delovanja, kako povezovati
probleme ljudi z rešitvami, s trgom, s kupci, zato da bo naša družba bolj uspešna. Delodajalci
danes iščejo takšne zaposlene in mladi, ki gred skozi te programe, so zato bolj zaposljivi. Te
aktivnosti izvajajo na območju Gorške regije, v zelo veliko OŠ, tudi v OŠ Renče. Vse skupaj
pa povezujejo v podjetniško tekmovanje 'Popri', ki je edino vseslovensko tekmovanje. To je
tudi edini program, ki ga izvajajo na območju celotne Slovenije. Poteka večinoma v
tehnološkem parku, zaključi pa se s prireditvijo v Slovenskem narodnem gledališču.
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Župan se zahvali za predstavitev. Pove, da si je pogledal tudi izkaz poslovnega izida in da
imajo zelo lepo bilanco. Tako da je vesel in si želi še dosti takšnih podjetij.
Marjo Rutar pohvali, da imajo dobre rezultate. Pove, da je preveril delež financiranja s strani
občin in je nekje 35 %, preostalo so sredstva, ki jih sami znajo pridobiti. Zaželi jim vse dobro
in, da nadaljujejo, ker je to za razvoj gospodarstva zelo pomembno.
Nedeljko Gregorič čestita za viden napredek vodenja tehnološkega parka v primerjavi s
predhodnimi obdobji. Ga pa zanima zadnji del poročila, in sicer izkaz poslovnega izida. In
sicer, prvi odstavek - čisti prihodki od prodaje.
Tanja Kožuh pove, da so v prihodkih najemnine, so tudi prefakturirani obratovalni
stroški, ki so vezani na stavbo, to je v enem delu. V drugem delu so pa prihodki, ki jih
dobijo s pogodbami - na eni strani z občinami soustanoviteljicami, nekaj pa je tudi
pogodb s podjetji, ali pa delno se lahko knjiži tja tudi prihodke iz kakšnih razpisov.
Situacija na področju razpisov je negotova. Letno se prijavijo na veliko število
razpisov, izplen je pač majhen. Kaj lahko naredijo je, da redno spremljajo in se
prijavijo na vse relevantne razpise in pač na ta način poskušajo zagotoviti glavnino
sredstev, zato da so njihovi programi lahko za uporabnika brezplačni.
Župan se zahvali za predstavitev.

Ad 3.

Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Ester Košiček, direktorica javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica pove, da je Goriška
lekarna v letu 2016 poslovala stabilno, da je dosegla zastavljene finančne cilje. Sicer je bila
realizacija receptov realizirana 384.600 receptov oz. 4,68% manj od leta 2015. Storitev na
ostalo 2,93 % manj, nekoliko pa se je povečal delež maržnega blaga, tako da so leto
zaključili boljše od planiranega, sicer pa slabše od 2015. Delovanje Goriške lekarne v letu
2016 lahko razdelimo na dva dela. Delovanje za paciente, za katere so ustanovljeni in je
skladno s poslanstvom Goriške lekarne in pa procese, ki so usmerjeni k zagotavljanju
pogojev za to delovanje. Poudari, da je poslanstvo Goriške lekarne po eni strani
zagotavljanje najnovejših spoznanj, povezanih z zdravili in zdravjem tako pacientom kot
drugim zdravstvenim delavcem, po drugi strani pa preskrba prebivalcev z zdravili na
področju občin ustanoviteljic, kjer delujejo. Padec števila receptov in s tem storitev je
predvsem posledica uvedbe E-recepta in s tem povezanih težav, tako pri zdravstvenih
izvajalcih in izgubljanja na pomenu lekarn, ki ležijo ob zdravstvenih domovih, po drugi strani
pa imamo na Goriškem močno konkurenco koncesijskih lekarn, predvsem na mestnem
območju Nove Gorice in Šempetra. Sicer pa so v letu 2016 razvili nove lekarniške storitve, in
sicer osebno kartico zdravil, pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled. In so eni
prvih v Sloveniji, ki so jih vpeljali in na ta način prispevamo k bolj skladnemu jemanju zdravil,
k racionalni farmakoterapiji in s tem boljši kakovosti življenja pacientov in seveda boljši
kakovosti v zdravstvu. Delovali so tudi na področju preventivnih programov, predvsem na
področju sladkorne bolezni. V letu 2016 je skozi samokontrolno meritev šlo 772 ljudi, od teh
je bilo približno 10 % že zdravljenih diabetikov in kar 36 % takšnih, ki so bili slabo urejeni. Tu
so vzroki različni, bodisi gre za neupoštevanje navodil, nerazumevanje farmakoterapije.
Slednjim so opravili pregled uporabe zdravil in če je bilo potrebno, predlagali spremembe v
terapiji, sicer pa jih usmerjali k zdravemu načinu življenja. 3 % pa je bilo takih ljudi, ki so prvič
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ugotovili povišan krvni sladkor. S tem programom želijo ljudi spodbuditi k večji odgovornosti
do zdravja in k pravilnemu jemanju zdravil. So tudi učni zavod. Pri njih sta opravljala praktični
del študija dva študenta farmacije in 4 tehniki farmacije so opravili pripravništvo. Kar se tiče
kakovosti, je bila v letu 2016 ponovno verificirana lekarna v Šempetru. Izvedli so interne
strokovne nadzore praktično po vseh enotah in po mnenju komisije delujejo skladno z
zakonodajo. Pridobili so certifikat ISO 9001 in pa OHSAS 18001. Kar se tiče investicij
izpostavi dve najpomembnejši, in sicer v letu 2016 so na novo odprli lekarniško podružnico
Renče. Prostore so dolgo časa iskali, vendar potem skupaj s KS in občino Renče-Vogrsko
poiskali najcenejšo rešitev za to podružnico. S pomočjo zdravstvenega doma so pridobili
prostore v bivši referenčni ambulanti. Seveda, glede na to, da se gradi nov zdravstveni dom,
so iskali čim bolj poceni rešitve, vendar manj kot 32.500 eur pač ni šlo. Od tega so vložili
5.541 eur računalniške licence, 6.780 eur v opremo prostora, v strojno opremo in približno
20.000 eur v samo opremo prostora. Lekarniška podružnica je bila verificirana in odprta v
septembru 2016. Druga pomembna investicija v letu 2016 je bila investicija v nakup prostora
za povečanje lekarne v Šempetru. Nakup prostorov je znašal v vrednosti 99.671 eur. Glede
na to, da je omenila težave z E-receptom, so veliko sredstev namenili posodabljanju
računalniških sistemov. Lahko reče, da programe oz. cilje, ki so si jih zastavili, so realizirali in
da Goriška lekarna s svojo strokovnostjo in ekonomsko uspešnostjo zagotavlja dobro
dostopnost do lekarniških storitev na področju občin, ki jih pokriva. Zavod s svojo dejavnostjo
prispeva k pravilni in racionalni uporabi zdravil in z navodili skladnega jemanja le-teh in pa
osveščanju prebivalstva o rizičnih dejavnikih za razvoj različnih obolenj in s tem k manjših
stroškom za zdravstvo.
Župan se zahvali in pove, da je na hitro pogledal - ves dobiček, ki so ga ustvarili v lanskem
letu, so vložili v projekt lekarne v Renčah. Približno 220.000. Lepo je videti zavode, ki imajo
pozitiven rezultat in da imajo tudi dobre plače. Povprečni strošek dela je 30.000 na
zaposlenega in tudi pri Tehnološkem parku je tako. Pomeni, da imajo kar dobre plače in
dober poslovni rezultat.
Nedeljko Gregorič vpraša kako poteka poslovanje oz. ali je poslovanje pozitivno ali ne? V
tem letu dni?
Ester Košiček pove da ne, poslovanje ni pozitivno. Lekarna, sama zase, lahko
rečemo, da je še vedno negativna, tudi po pol letnem rezultatu. Seveda upajo, da se
bodo občani občine Renče-Vogrsko v čim večji meri posluževali te lekarne in ne hodili
v tiste, kjer pač so zaposleni. Kajti le tako bo lahko pozitivna. Je pa dejstvo, če v
lekarno ne gravitira najmanj 5.000 ljudi in je zato po njihovih izkušnjah lekarna le
težko pozitivna. Ampak promet zaenkrat raste. Kar je bilo v njihovi moči, so naredili.
Razširili so tudi urnik, ga prilagodili urniku ambulante.
Albinca Pisk pove, da je bilo pred časom v medijih objavljeno, da bodo lekarne zaračunavale
storitev nasveti in razlaga uporabe zdravil. Kako je zdaj to v lekarnah?
Ester Košiček pove, da nasveti ob izdaji zdravil niso plačljivi. To je pač tako, da k
izdaji zdravila sodi tudi svetovanje. Vendar pa te nove storitve, ki jih je omenila, te pa
so plačljive. In sicer je normalno, da so plačljive, ker tam pač dela farmacevt, ki
opravlja svoje delo in mora svoje delo pokriti. Če tega zavarovalnica ne pokrije, je
potrebno dobiti resurse in enostavno je to plačljiva storitev. Vendar pa so si zelo
prizadevali skupaj z Zdravstvenim domom in območno enoto ZZZS, tako da letos je
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storitev farmakoterapijskega pregleda pokrita s strani ZZZS, tako da ni več plačljiva.
Je pa to storitev, na katero napoti zdravnik. Tako da, trenutno dela en klinični
farmacevt na tem projektu in stroške tega farmakoterapijskega pregleda pokrije
zdravstvena zavarovalnica. Pove, da poročilo v medijih ni bilo korektno in je ljudi
prestrašilo. Enostavno so vsi mislili, da zdaj zaračunavajo nasvete. Nasveti so seveda
brezplačni ob izdaji zdravila. Ob vse večji uporabi spleta in informacijah s spleta pa se
ljudje kar težko znajdejo. In če je potrebno obsežno svetovanje, so razmišljali o tem,
da bi bile storitve plačljive. Vendar zaenkrat do motenj pri delu ni prihajalo in teh
storitev zaenkrat še ne obračunavajo.
Župan se direktorici zahvali in ji zaželi dobro delo še naprej.

Ad 4.
Poročilo predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svetu zavoda
Goriška lekarna Nova Gorica
Katjuša Žigon, predstavnica Občine Renče-Vogrsko v svetu zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica, pove da so v vsem tem času, ko je predstavnica v Svetu zavoda, obravnavali Statut
in se usklajevali v določenih členih in pripombah, ki naj bi izenačili pristojnost vseh občin
ustanoviteljic. Seveda je bilo tudi usklajevanje z zakonom, kar je vedno potrebno, ko se
sprejemajo novi zakoni. Uskladili so vse želje in potrebe, predvsem pa sprejeli sklep, da se v
Renčah odpre podružnično lekarno, kar je bilo realizirano jeseni 2016. Soglasno je bil tudi
sprejet sklep, da zavod odkupi prostore ob lekarni v Šempetru. Obravnavali so letna poročila
in finance, kadrovanje in naložbe, delitve finančnih dosežkov in načrtovanje poslovanja za
tekoče leto. Poudarim, da je resnično lepo sodelovati pri ustvarjanju oz. poslovanju zavoda,
kjer imaš občutek, da so finančna sredstva koristno in pošteno razporejena.
Župan se zahvali za poročilo in opravljeno delo.

Ad 6.
Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, RenčeVogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2016
Tadej Mori, vodja Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica, Vipava in Ajdovščina pove, da se že po policijskem poročilu vidi, da je občina
varna. Ogromno se je naredilo na preventivi in imajo samo 14 prekrškov, kar pomeni, da se
res trudijo, da bi radi čim manj kaznovali in čim več opozarjali. Sicer pa je tudi pri opozorilih
včasih slaba volja. Ljudje bi parkirali ali se obnašali po svoje, vendar s prisotnostjo redarjev
na terenu in z nekim človeškim odnosom poskušajo doseči čim več. Kar se tiče sredstev in
financiranja, še vedno država sofinancira skupno upravo, vendar se bo v bodoče to nekoliko
spremenilo.
Župan vpraša kaj so uredili glede odstranitve tistega skladišča strojne mehanizacije na
začetku Bukovice?
Tadej Mori odgovori, da je inšpektor Dušan Bremec posredoval pristojnim službam,
ker sami niso pristojni za to. Nimajo možnosti, da naročimo temu, ki je tam in te stroje
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ima, da naj jih odstrani. Za to ni nobene pravne podlage v naših zakonih. Je pa
inšpektor obvestil tržno inšpekcijo. Drugače pa ne ve, kako bi š lahko ukrepali.
Albinca Pisk pripomni, da bi se z malo potrpljenja način za odstranitev teh strojev gotovo
našel. Vpraša kaj storijo v primeru, ko dobijo javljeno, da nekdo odlaga odpadke tam, kjer ni
mesto za to in tam kjer ni kontejnerjev za takšne odpadke? Konkretno se navezuje na
ekološki otok proti pokopališču, kjer je sama že dvakrat prijavila nepravilno odlaganje.
Zadnjič je bilo to pred 14 dnevi oz. 12. Tam so bili odloženi avtomobilski sedeži. Ali inšpektor
potem najde tega, ki je to odložili in kakšni so ukrepi? Sprašuje komu se to javi – občini,
redarstvu, njim in ali se jih dobi na kakšni številki?
Tadej Mori pove, da so na tistem mestu večkrat opazili te stvari, so tudi nekaj
občanov opozorili, ko so dobili neke podatke, da bi lahko oni to bili. Kadar ne
ugotovijo povzročitelja, lahko naredijo samo to, da pokličejo Komunalo, da te stvari
odstrani. To je edina možna pot. V primeru, da se vidi povzročitelj, torej da ga zaznajo
občani ali svetniki, je pa zelo priporočljivo, da jim te podatke sporočijo. Če te podatke
pridobijo, lahko tudi ukrep izvedejo. Občani lahko direktno pokličejo njihovo službo, v
takšnem primeru bodo takoj nekoga poslali tja, da poskuša kaj ugotoviti. So pa v
določenih primerih tudi ugotovili neke stvari in so se tudi obrnili do občanov in jim tudi
povedali, da tako se odlagati ne more, da se mora zložiti, in tisti so se tudi tega držali.
Vedo pa, da so problemi z odlaganjem avto delov. Zato so že šli do avtomehanikov in
jim povedali, da če bodo koga zaznali, da bo pač plačal globo.
Nedeljko Gregorič pove, da opazuje že celo poletje na parkirnem prostoru Poligalanta avto,
ki je že več kot 4 mesece parkirana pri trafo postaji in je brez registrske tablice. In še en avto
je že več kot 4 mesece na parkirnem prostoru od Mizarja, pa tudi en kombi, ki je brez
registrske tablice, je tam, in niti ne na ustreznem parkirnem mestu. Bilo bi smiselno to malo
pogledati in ugotoviti ali se naj odstrani, ali se ugotovi kdo so lastniki…
Tadej Mori pove, da če je zapuščen avto parkiran na javnem, potem je pristojnost
njihova, sicer pa ne. Edina pot do rešitve je okoljska inšpekcija. V kolikor je avto
odložen na javnem, lahko da občinski inšpektor odredbo, da ga je v 3 dneh treba
odstraniti – težava pa je, ker občine nimajo sprejetih odlokov o ravnanju s temi vozili.
Zaenkrat se občine Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
niso odločile za sprejem takšnega odloka, ga je pa sprejela Ajdovščina in se je dobro
prijel. Če je avto na parkirišču v zasebni lasti, je to problem lastnika. Če pa je na javni
površini, pa redar izda odredbo in počaka 3 dni. Če avto ni odstranjen pa je potreben
odlok, da lahko postopek steče naprej. V tem primeru se ga odpelje, 3 mesece se ga
hrani pri pooblaščenem izvajalcu, po 3 mesecih se lahko vozilo odpre, se pogleda,
kdo je lastnik in se mu izreče globa. Če se lastnika ne dobi, je to strošek oz. breme
občine.
Župan pove, da ga je klical direktor glede kombija pri mizarju in mu povedal, da je
policija odvzela kombiju tablice, lastnik je nato pustil avto tam in ga lastnik zemljišča
ne more premakniti in niti dobiti podatka čigavo je vozilo…
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Ad 7.

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016

Beti Čufer pove, da morajo vse občine na podlagi Zakona o občinskem redarstvu sprejeti
Občinski program varnosti. Občina Renče-Vogrsko ga je sprejela leta 2011, dopolnjenega še
leta 2015. Najmanj enkrat letno pa mora občinski svet sprejeti oceno izvajanja Občinskega
programa varnosti. Podlaga za to pa je poročilo policijske postaje in pa poročilo o delu
medobčinske uprave. Na podlagi današnjih predstavitev s strani obeh poročevalcev tako
predlaga občinskemu svetu, da sprejme oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v
predlagani obliki.
Razprave ni.
Župan da oceno izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016 na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016 je sprejeta.

Ad 8. Poročilo predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svetu zavoda Glasbena
šola Nova Gorica
Uroš Kobal, predstavnik Občine Renče-Vogrsko v svetu zavoda Glasbena šola Nova Gorica
pove, da to funkcijo opravlja od leta 2014. V tem času je bilo sklicanih 27 sej, večinoma
korespondenčnih. Mandat je potekal brez nekih večjih pretresov - vsakoletno finančno in
kadrovsko načrtovanje oz. sam letni načrt glasbene šole in dejavnosti, ki so vezane na to. Na
začetku mandata je bilo nekaj več dela. Prejšnje vodstvo glasbene šole je nekako dobilo
nezaupnico in potem gospod je Sandi Vrabec, ki je zdaj novi ravnatelj, stvari postavil čisto
zares in stvari pelje v pravo smer in s pravo vsebino. Rezultati dela so tudi že vidni.
Glasbena šola napreduje, raste. Kot predstavnik v vseh teh letih nisem imel glasovalne
pravice, Občina Renče-Vogrsko bo imela glasovalno pravico z letošnjim šolskim letom. Ker
bo delo in predstavljanje občine prevzel nekdo drug, mu želi veliko uspeha in dela, kot je
treba.
Župan se zahvali za poročilo in za delo v svetu zavoda.

Ad 9.

Imenovanje predstavnika v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Nedeljko Gregorič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove,
da je občina dolžna v naslednjem 4-letnem mandatu imenovati novega predstavnika v Svet
zavoda glasbene šole Nova Gorica. Komisija je z občinsko upravo objavila pravočasno
razpis. Prijavil se je samo en kandidat, ki se ga danes tudi predlaga v potrditev. Kandidat v
naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju naj bi bil g. iz Renč, Dejan Trojer Smrečnik.
Predstavnik bo v tem mandatnem obdobju imel tudi glasovalno pravico, za razliko od
prejšnjega kandidata.
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Župan da sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica na
glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 10.

Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 13. 6. 2017
Potrditev zapisnika 14. dopisne seje z dne 14. 8. 2017
Potrditev zapisnika 15. dopisne seje z dne 14. 8. 2017

Župan da zapisnik 18. redne seje z dne 13. 6. 2017 v obravnavo in na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Zapisnik 18. redne seje je potrjen

Župan da zapisnik 14. dopisne seje v obravnavo in na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Zapisnik 14. dopisne seje je potrjen.

Župan da zapisnik 15. dopisne seje v obravnavo in na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Zapisnik 15. dopisne seje je potrjen

Ad 11.
Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov
prejšnje seje
Župan Aleš Bucik, v njegovem imenu Beti Čufer poda poročilo:
V obdobju od zadnje seje, junijske, so bila v KS Vogrsko dokončana dela na parkirišču in
igrišču pod šolo na Vogrskem, urejeno parkirišče za 14 vozil in površine za igro na prostem
za potrebe šole. Postavljen je bil pitnik in zunanja elektro omarica za potrebe prireditev.
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Postavljeno je tudi novo otroško igralo, ki je dostopno tudi izven delovnega časa šole. Nova
pridobitev je tudi info tabla KS Vogrsko, na avtobusni postaji. Postavljene so bile nove ulične
table. V KS Renče se izvajajo dela na objektu Zdravstveni dom Renče. Na dan 30. 8. znaša
realizacija 25 % vrednosti od projekta. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za objekt z
delovnim naslovom Kavarna ob zdravstvenem domu. Tudi v Renčah so bile postavljene nove
ulične table. V KS Bukovica-Volčja Draga so bili obnovljeni napisi padlih v NOB na
osrednjem spomeniku v Bukovici. Izvajajo pa se tudi redna vzdrževalna dela na vseh javnih
poteh in cestah v občini. Vse tri KS so v tem času praznovale svoje krajevne praznike in to
obeležile z organizacijo različnih športnih in kulturnih dogodkov. V KS Renče v okviru
tradicionalne prireditve Mohorjevo s kolesarjenjem na Trstelj in predstavitvijo zemljevida
ledinskih imen. V KS Vogrsko v okviru prvega šolskega dne z otvoritvijo parkirišča in igrišča
ob podružnični šoli Vogrsko. V KS Bukovica-Volčja Draga pa pretekli vikend s svečano
otvoritvijo dvižne ploščadi za invalide, na stopnišču pred vhodom na oder dvorane Angela
Mlečnika in v dvorano Zorana Mušiča in seveda, s tradicionalnim pohodom na Sveti Ot.
Na področju društev je bilo tudi veliko dogodkov. Društvo Škulja je izvedlo več tradicionalnih
škuljad. Najbolj pomembne med njimi pa junijska, 14. Vogrinska škuljada v metanju kamna,
nočna škuljada v Arčonih, škuljada v Kurniku, zelo ponosni pa so na neuradno svetovno
prvenstvo v trojkah, ki ga je društvo organiziralo pretekli vikend pod viaduktom na Vogrskem.
Udeležilo se ga je kar 21 ekip. V sodelovanju z društvom Veteran Nova Gorica je bil
organiziran svečani dvig zastave ob Dnevu državnosti, zastavo so dvigali najboljši dijaki in
učenci naše šole iz Bukovice.
Pihalni orkester Vogrsko je ob koncu šolskega leta organiziral spomladanski koncert
godbeniške šole Vogrsko. Krajevni odbor združenja borcev Bukovica-Volčja Draga je junija
pripravil krajšo slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve prvega odbora OF za vas Volčja
Draga. Poleg podružnične šole Bukovica, ki vsako leto dosega odmevna priznanja za
različne knjige, pa je letos tudi šola na Vogrskem v okviru nacionalnega likovno-literarnega in
raziskovalnega natečaja Vodni detektiv, ki ga je razpisal Inštitut za celostni razvoj in okolje
pri Ministrstvu za okolje in prostor, prejela drugo nagrado, in sicer za strip na temo, kako
pravilno ravnati z odpadki in ohranjati čisto okolje. Strip z naslovom 'Vogrščica', ki je po
besedah avtorjev sodobna pravljica z ekološkim pridihom po motivih klasične pravljice
'Trnuljčica', smo v originalu objavili tudi v prejšnji številki našega občinskega glasila.
16. junija je župan priredil slavnostni sprejem najboljših učencev, devetošolcev iz občine
Renče-Vogrsko, katerega se je udeležilo 8 učencev, ki so na več področjih dosegali najboljše
rezultate, odlikuje pa jih tudi vzorno obnašanje do sošolcev in delavcev šole. Za prvi šolski
dan smo obiskali vse prvošolčke v šolah na območju naše občine. Na OŠ Renče se je
vpisalo 23 prvošolčkov; v Bukovico 6, na Vogrskem pa 9. Prejšnji teden je Kotalkarski klub
Renče priredil slavnostni sprejem za članici, ki sta se kot edini tekmovalki slovenske
reprezentance, udeležili svetovnega prvenstva na Kitajskem. Jessica Marca je dosegla 5.
mesto v prostem programu, Lana Pregelj pa 16. mesto in 18. mesto v obveznih likih. Iskrene
čestitke obema in seveda tudi trenerjem. 3 ekipe ŠD Partizan so se prejšnji teden udeležili
mednarodne tekme v kategoriji Jim. Tekmovanja so se udeležili tekmovalci iz Slovenije,
Italije, Avstrije, Nemčije. Partizanove ekipe so dosegle 1., 2. in 5. mesto, za kar jim gredo
seveda iskrene čestitke. Še pohvale članom društva Mladi Renče, ki je ponovno več kot
odlično oblikovalo letošnje poletje na Lakenessu. Poleg izredno dobro obiskanih različnih
kulturnih in športnih prireditev ter koncertov, so organizirali različne brezplačne prireditve ter
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ustvarjalnice za otroke in kulinarične dogodke, pri katerih so sodelovala tudi nekatera druga
društva: Pihalni orkester Vogrsko, Konjeniško društvo Soča, Glasbeno društvo Nova in drugi.
V začetku oktobra se bo pričel razpisni postopek za dodelitev štipendij za splošne in
deficitarne poklice in pa nagrade za mlade talente. Skupno bo razpisanih 10 štipendij za
deficitarne po 500 eur; 25 splošnih štipendij po 500 eur in 5 nagrad za mlade talente po 800
eur. Ta petek bo tradicionalno srečanje društev upokojencev občine, ki našim upokojencem
veliko pomeni, saj se ga vsako leto udeleži zelo veliko ljudi, cel teden pa bodo potekala tudi
različna športna tekmovanja.
V mesecu juniju je bila vzpostavljena nova občinska spletna stran. V okviru prenove je
organiziran tudi fotografski natečaj Moja občina - moj pogled, ki poteka vse do 30. 3. 2018. Z
natečajem se želi spodbuditi prebivalce in obiskovalce občine k soustvarjanju vsebin in
celostne podobe spletne strani. Občina je sodelovala tudi na natečaju za naj tematsko pot, ki
ga organizira Turistična zveza Slovenije. Na ta natečaj smo prijavili konjeniške poti, ki so v
spletnem glasovanju dosegle 3. mesto. V mesecu septembru nas je obiskala tudi strokovna
komisija, ki je te poti pregledala in ocenila. Končne rezultate še čakamo, odpirajo pa se nove
priložnosti za sodelovanje.
Pretekli teden je bil tudi v znamenju tradicionalnih obmejnih okusov, na katerih je poleg
stalnih sodelujočih občin sodelovala tudi naša občina z lokalnimi ponudniki, med katerimi so
bili Furlanova kmetija, kmetija Kerstin-Žižmond, vina Mozetič, okrepčevalnica Flamingo,
kmetija Nunči ter predstavniki casinoja Paquito. Obisk prireditve je bil uspešen.
Župan pove, da je današnji dan bil zanj eden lepših in zanj osebno uspešnih. Zakaj? En star
pregovor pravi, da za dobrim konjem se zmeraj dviguje prah. V času 11 let, kar je župan, je
veliko stvari moral narediti, ki so bile mejne. Zakonodaja se spreminja in kar je bilo včeraj
prav je danes narobe. Seveda je prav, da ljudje skrbijo, da občinska uprava, predvsem pa
župan, dela legalno in zakonito. In sem v teh 11 letih je bil 17 krat prijavljen na
Protikorupcijsko komisijo in iz vseh teh prijav ni bilo nič. Skupina anonimnežev, plus
Murovec, plus Ambrož, plus Kerševan,… so pa še napisali 10 ovadb na policijo. Danes je
dobil sklep državnega tožilstva, da se vse te ovadbe zavržejo kot neutemeljene. In je
ponosen na to, da je v 11 letih uspešno in dobro vodil občino, predvsem pa na to, da je to
delal pošteno in da je občinska uprava delala pošteno. In res je vesel in hvala tem, ki so
anonimno te ovadbe napisali. Ali je prav ali ne, da se na tak način politično izražajo, to bodo
presodili ljudje. Prepričan je, da bo še to leto mandata opravil korektno, ne glede na to, koliko
polen se bo metalo pod noge. Tudi ko se pripravljajo novi, veliki projekti, seveda veliko ljudi
vpletenih. In letos, ko se dela oskrbovalni center, je to spet prilika za raznorazne kvante, ki
se širijo. Prepričan je, da tisto, kar je zastavljeno , da je prav in da večina svetnikov dela
pošteno za svoj kraj in da si želijo s svojim delom predvsem koristiti družbi in krajanom. Pove
še, da je občinska uprava v spomladanskih mesecih imela zelo veliko dela zaradi teh ovadb
in je dva meseca fotokopirala dokumente izpred 7, 8, 9 let in je vesel, da ima tak kolektiv in
da so tako uspešni.

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 18. REDNE SEJE
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 Občinski svet je potrdil zapisnik 17. redne seje z dne 21. 3. 2017, zapisnik 11. dopisne
seje z dne 20. 4. 2017, zapisnik 12. dopisne seje z dne 8. 5. 2017 in zapisnik 13. dopisne
seje z dne 15. 5. 2017. Zapisniki so objavljeni na spletni strani.
 Občinski svet je sprejel:
o Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo
o Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda
o Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016
o Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče za šolsko leto 2017/2018
o Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev,
varstva vozačev in varstva učencev od 1. do 5. razreda v podaljšanem bivanju v
Osnovni Šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
o Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
Vsi ti akti so bili objavljeni v Uradnih objavah v občinskem glasilu št. 6/2017 z dne 21. 6.
2017. Akti so tudi bili posredovani pristojnim službam.
 Občinski svet je sprejel tudi naslednje akte, ki pa niso bili objavljeni, so pa bili
posredovani pristojnim službam:
o Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada Malega gospodarstva Goriške
o Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
o Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 14. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel Sklep o zagotavljanju subvencioniranega nakupa dijaških
vozovnic v šolskem letu 2017/2018.
Sklep je bil posredovan družbama Avrigo d.o.o. in Slovenske železnice d.o.o.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 15. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel Sklep o financiranju zaposlitve v POŠ Vogrsko za šolsko
leto 2017/2018.
Sklep je bil posredovan OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

Ad 12.


Vprašanja in pobude svetnikov

Katarina Valič vpraša glede plinovoda oz. odgovorov, ki so jih dobili – ali to pomeni da je
trasa nepremična, ostaja kot je začrtana?
Župan odgovori da ja, da je tako razumeti iz dopisa. Ostane samo še državljanska
nepokorščina .



Albinca Pisk opozori na objavo zbornika v obsegu 600 strani, ki so ga predstavili v okviru
praznika KS. Vanda je bila tista, ki je začela z zbiranjem gradiva in pod Dušanovo
»vlado« je bil zbornik izdan.
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Župan se opraviči, da je to pozabil omeniti v svojem poročilu in pove, da je bil praznik
KS Bukovica-Volčja Draga zelo kvaliteten. Pove, da bo predsednik KS vsem dal te
zbornike. Zbornik se je delal dosti časa in na koncu je nastal lep, dober, dopadljiv
izdelek. Zahvali se vsem tistim, ki so pri tem sodelovali. Pove, da je Občina do sedaj
izdala ali sofinancirala izdajo 17 publikacij. Pove, da si želi, da so dogodki v
avtentično zapisani, da se zgodovina ne prikraja. Zato se tudi izdaja občinsko glasilo,
kjer se poroča o dogodkih, ki so bili tukaj dejansko, da ni nobenega izkrivljanja.


Albinca Pisk poda še informacijo, da je Pošta Slovenije, ki ima monopol, močno povišala
ceno raznosa vabil, s katerimi društva in tudi občina obveščajo občane o dogodkih. Iz 4
centov na komad, so zdaj prišli na 15 centov - več kot 3x povišanje. To pove zato, ker
društva navadno, ko organizirajo kakšno predavanje pošljejo vabila po celi občini in to
sedaj stane več kot 200 EUR. Naproša občino, naj kaj stori.
Župan odgovori, da se bo to skušalo kako urediti, sicer pa je to cena Pošte in jo je
treba spoštovati.



Vanda Ožbot:
1. se zahvali, da se je uredilo križišče iz Vogrskega na Volčji Dragi, pri bivši trgovini, da
je končno pregledno.
2. Poda pripombo, ki so ji jo dali koristniki tiste ceste, ki gre skozi Turjak in pride ven v
Šempasu pri stari šoli. Tam je udor cestišča že več let oz. od kar je ta občina. Do
danes občina ni pripeljala niti par kamionov gramoza v tisto luknjo, da bi se uredilo.
Prosi, da se to predvidi v naslednjem proračunu, če sredstev ni. Pove, da je ta odsek
na območju Občine Renče-Vogrsko. Je tudi poklicala g. Arčona, ki ji je rekel, da to ni
od Mestne občine Nova Gorica in zato oni ne bodo popravljali.
3. Pove, da je jašek pri kontejnerju v Lamovem poškodoval kamion od Komunale, ki
pobira smeti. Sprašuje ali bo to popravila Komunala ali bo še kakšno leto tisti znak
ovira na cesti tam?
4. Glede vodovoda v Lamovem pove, da pridejo vsakih par mesecev sanirati tisto cev, ki
stalno pušča. Zdaj samo nadaljujemo proti gor. Skozi tisto cesto vozijo velike tonaže.
Sprašuje, glede na to, da se tako poškodujejo vodovodi, zakaj je v občini samo na
nekaterih cestah omejitev 7,5 tone, 8 pritisk. Npr. je rekel oni tam gor, ki zida, kako bo
pa pripeljal eno hruško betona? Kakšen razvoj občine je to, če ima omejitev tonaže
po cestah? Kdo sploh to določa kje se postavi ta znak?
5. Sprašuje glede plinovoda – je prečitala tisti povzetek oz. tisto vprašanje, ki ga je
občina podala. Ne to, kar je rekla Katarina, ampak sprašuje na prvo obravnavo, ki je
bila v novembru 2012, na kateri je tudi sama bila, predstavnik občine je bila samo ga.
Gorkič Nataša. Občina ni imela pri prvi obravnavi nobenih pripomb, ampak so rekli,
da zahtevajo in naj občina predvidi redukcijski ventil v razdelilni postaji, kjerkoli že bo,
pri rastlinjakih ali kjerkoli že bo. In so predlagali tudi, da v Lamovem, kjer prečka
potok ta plinovod, da se sanira tudi tisti del potokov. Tega noter v teh pripombah ne
vidi. Ali se ne upošteva predloga pri prvi obravnavi, se je že upoštevalo, ali kako?
6. Sprašuje kakšne aktivnosti potekajo v zvezi z namakalnim sistemom na Vogrskem?
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Župan pove, da bo na vsa vprašanja odgovoril pisno.
Nataša Gorkič Barle glede plinovoda opozori, da gre za dva različna postopka oz.
DPN-ja za plinovod. Obravnava v letu 2012 je bila za rekonstrukcijo.


Dušan Nemec pove, da so imeli ta vikend v njihovi KS krajevni praznik. Trajal je 2 dni, in
sicer v petek so imeli predstavitev zbornika in otvoritev ploščadi za invalide. Kar se tiče
zbornika pove, da je krasen in je bil lepo sprejet. Ima približno 600 strani, stal pa je
približno 25.000 EUR, od tega je občina prispevala približno 6.000 eur. Moti pa ga
neprisotnost svetnikov. V petek bi lahko preštel na prste ene roke, koliko svetnikov je
bilo prisotnih. Žalostno. Ve, da bo naslednje leto boljše, saj je volilno leto in se bodo vsi
drenjali v prvi vrsti. Ampak za otvoritev take ploščadi za invalide, kar je zelo pomembno
za občino, zelo pomembno za dvorano, da lahko invalidi pridejo v to dvorano, da gredo
na WC, svetnikov pa, kot da ne briga… V soboto je bil krajevni praznik bolj družabne
narave. Svečana prireditev je trajala eno uro, potem se je praznik preselili v spodnje
prostore, kjer je bila tudi glasba.

 Marko Švara pove, da kot je bilo že rečeno, se je v začetku septembra na Vogrskem
otvorilo prenovljeno igrišče, novo parkirišče in tudi namestilo nova igrala. Vsekakor je
pohvalno, da so igrala zdaj odprta tudi ob vikendih, kot je tudi sam predlagal. Tudi novo
parkirišče je bilo več kot potrebno. Vseeno pa ima pripombo glede igrišča. Prejšnji teden
je bilo celotno igrišče praktično parkirišče, ne glede ali je to roditeljski sestanek… to ni
bilo nedeljska maša… Predlaga, da igrišče ostane igrišče in parkirišče parkirišče. Ali da
se uredi igrišče pod zidom, kar je sem predlagal, da bi bilo v spodnjem delu igrišče, na
vrhu pa parkirišče - da se loči parkirišče od igrišča.
Župan pove, da je igrišče na Vogrskem dvonamensko, zato je tudi mreža, ki se da
razgrniti. Meni, da ni nobena katastrofa, če se za roditeljski sestanek, enkrat na par
mesecev, igrišče uporabi kot parkirišče. Zato je tista mreža tudi postavljena. Vse je pa
stvar šole, ki to upravlja.
 Marko Švara pove, da so bili 12. septembra poslani odgovori na pripombe v zadevi
plinovod. In glede na to, da Ministrstvo vztraja pri svoji trasi, ga zanima, ali se bo vseeno
dovolilo uničenje največjih kmetijskih površin v občini, na Vogrskem? Vsekakor misli, da
občina ne sme ostati tiho.
Župan pove, da glede plinovoda nima kaj odgovoriti. Uradnih postopkov s katerimi bi
lahko kaj dosegli pa ni.
 Marko Švara opozori na to, da so svetniki 15 minut pred sejo dobili uradno izjavo Društva
mladih glede Lakenessa oz. parcele, kjer se Lakeness odvija. Zanima ga, ali je tudi
občinska uprava prejela to pismo ali samo svetniki? Ali bo občina na to odgovorila?
Župan ne ve o kakšni izjavi se govori. Občinska uprava ni dobila nič. Meni, da bi bilo
treba prepovedati, da se daje take peticije tik pred sejo svetnikom. Ko se je v zvezi s
projektom Oskrbovalni center govorilo o vsebinah, ki naj bi se tam dogajale, je k
sodelovanju bil povabljen tudi predsednik društva Mladi Renče-Vogrsko. Seznanjeni
so bili z projektom. Mladi so imeli še sami neformalne sestanke s temi investitorji in so
ugotovili, da imajo zelo veliko skupnih točk in da je stvar neproblematična. Glede tega
velikega koncerta, ki ga imajo mladi enkrat na leto, pa je predstavnik igralnice rekel,
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da njih to nič ne moti, da je dobro, da se en tak koncert celo skupaj organizira. Oni
lahko tudi, kar je največja bojazen, pokrijejo stroške, ki lahko nastanejo. Pove o
sodelovanju med Radijem Robin in Občino Nova Gorica, kako Radio Robin naredi
letno zabavo za celo Novo Gorico in jo sofinancira. Meni, da bo tudi igralnica
pristopila na podoben način in se skupaj z mladimi povezala in organizirala enkrat na
leto en tak res dober koncert. Ugotovili so, da imajo skupaj zelo veliko sinergije in da
bo to zelo dobro za vse. Poudari, da prireditveni prostor ostaja mladim na razpolago,
kakor je bil do sedaj.
 Marjan Murovec se oglasi na županovo veselje in vzhičenost, čeprav sicer ne ve, kaj je
dobil ali ne dobil. Prosi, da se njegovega imena v takšnem kontekstu ne izrablja. Pove,
da ga župan pozna in ve, da se nikoli ne podpisuje anonimno, ampak se podpiše z
imenom in priimkom. Sam je res prijavil in se je pod prijavo podpisal. Tako da glede
anonimnosti in insinuacije prijave na KPK in Policijo prosi, da se ga ne meša zraven.
Sam pri anonimnosti ne sodeluje. Je preveč direkten, marsikdaj morda preveč, in to
predvsem tudi pove. Kakšna je odločba in na osnovi česa je ta odločba, nad katero je
župan vzhičen in mu dokazuje o pravilnosti ravnanja, je ne pozna in ne more komentirati.
Prosil pa, da da se njegovega imena k anonimnosti ne meša. Sam se z županom sooča
dnevno, na občinskih svetih in vse, kar mu ima povedati, in marsikdaj lahko tudi ni najbolj
pametno, mu v obraz pove.
Župan reče, da je očitno interpretacija vedno zelo različna. Povedal je, da je imel
nekaj anonimnih prijav in nekaj prijav z imenom in priimkom. In med temi imeni in
priimki je tudi Murovec Marjan. Drugega ni nič povedal. Je pa bilo 10 ovadb napisanih
in 17 prijav na protikorupcijsko komisijo. Očitno ima nekdo interes nagajati. Kar ga pa
najbolj moti, je to, da je eden od teh anonimnežev imel vsaj 5 let oz. Dokler je bil na
občini zaposlen in še zatem dostop do županove pošte. To se gotovo ni zgodilo z
dobrim namenom.
 Radovan Rusjan pove, da je bil tudi sam vesel za to, kar je prišlo iz sodišča. Predvsem
zaradi tega, ker je kot direktor firme Marus bil omenjen v prijavi Murovca. Murovcu pove,
da ima sedaj odprto pot, da lahko organizira Silvestrovo v Renčah.

Župan odredi odmor od 17.40 do 17.55 ure.

Ad 13.

Sklep o ustanovitvi sosveta za kulturo

Vladka Gal Janeš pove, da ko sta se s predsednikom Odbora za družbene dejavnosti
pogovarjala, kako bi zapeljali obravnavo in pripravo novega Lokalnega programa za kulturo
za naslednja 4 leta, se je sprejel sklep, da se tega sestanka oz. te seje udeležijo tudi tista
društva, ki delujejo na področju kulture. To pa predvsem z namenom, da bi društva lahko
aktivno vstopila v strateške načrte in pa tudi, da bi lahko sproti sporočala potrebe ali težave,
ki jih imajo pri svojem delovanju. Sestanka so se udeležili predstavniki skoraj vseh društev,
razen Kulturno-turističnega društva Vogrsko. Povabljeni so bili tudi predstavniki Društva
mladi, ker tudi oni izvajajo programe na področju kulture. Na tej seji je bil sprejet sklep, da se
pripravi predlog sklepa o imenovanju Sosveta za kulturo, ker so ugotovili, da Sosvet za šport,
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ki je bil ustanovljen, predstavlja zelo dobro prakso, večkrat se dobijo in je to zelo dobro za
medsebojno sodelovanje. Prva naloga tega Sosveta, ki bi ga poleg članov predstavnikov
društev sestavljali tudi predstavnik v Svetu zavoda Javnega sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, zato da bi tudi od tam dobili primerne usmeritve, pa delavec z občine, ki je
pristojen za kulturo, da bi izvajal administrativne zadeve, bi bila seveda priprava tega
novega Lokalnega programa za kulturo. Osnova bo sedanji plan, ki bo dopolnjen tako, da bo
bolje ustrezalo delovanju društev na področju kulture.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da je odbor tak sklep podprl.
V razpravi sodelujejo: Marjan Murovec.
Marjan Murovec sprašuje ali bo nov program 4-letni ali bo to letni? Se bo letno sprejemalo
financiranje kulture? Pove, da je že večkrat omenjal, da se skozi daljša obdobja vidi, da bi
bilo nekatere stvari znotraj tega principa financiranja malo za prerazporediti, mogoče malo
spremeniti. Če bo ta Sosvet začel delovati pred sprejemom novega proračuna in bo že
vnesel te spremembe noter, bi bilo zelo fajn. Sicer pa ne ve, ali bo ta Sosvet že zaživel in bo
tudi predlagal neke nove načine ocenjevanja, ki so potem posledica financiranja?
Vladka Gal Janeš pove, da je v gradivu v prvi vrstici napisano, da mora občina do 1.
1. 2018 sprejeti Lokalni program za kulturo za obdobje 2018-2021. Zato ker zakon
kulturni določa, da občina ne sprejema več letnih programov za kulturo, ampak lokalni
program, ki je srednjeročni in velja za obdobje 4 let. Se pravi, da sedanji velja do
konca leta 2017, naslednji mora biti že veljaven od 1. 1. 2018.
Župan da sklep o ustanovitvi sosveta za kulturo na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep o ustanovitvi sosveta za kulturo je sprejet.

Ad 14.

Predstavitev projekta »Oskrbovalni center«

Župan pove, da je Oskrbovalni center delovni naslov projektu, ki se ga načrtuje že veliko
časa. Občina želi imeti nekaj zemljišč in en del programa, ki je v javnem interesu, in del
zemljišč za vsebine, ki jih bodo upravljali soinvestitorji. Projekta ni hotel prej predstaviti,
zaradi tega, ker je v teh letih bilo težko dobiti soinvestitorje. Soinvestitorji vedo, ali se jim to
splača, koliko bodo veliki objekti, itn. Lansko leto ob tem času so prišli predstavniki s Paquita
in so izrazili željo po novi lokaciji za postavitev igralnice oz. Po preselitvi te igralnice, ki je
zdaj, na neko drugo pozicijo - iz razloga, ker plačujejo visoko najemnino. Spraševali so, če
ima občina kakšno primerno lokacijo. Predstavilo se jim je lokacijo ob jezeru, ki je namenjena
raznoraznim vsebinam; občina pa želi tam imeti predvsem živilski market. To je osnovna
zadeva in prostor za park, ki bi bil dostopen vsem. Veliko je bilo v tem času govora tudi o
jezeru. Jezero je bilo na dražbi prvič spomladi, za ceno 55.000 eur. Občina se takrat dražbe
ni udeležila, čakalo se je drugo dražbo. Na drugi dražbi je bila cena 37.000. Tudi ta cena se
je zdela visoka, vendar se je občina dražbe udeležila. Na dražbi je bilo več dražiteljev in cena
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je bila na koncu okoli 100.000 eur. Občina strateško za izvedbo projekta, parka, ter za
vzpostavitev koridorja do bukovškega polja, tega jezera ne potrebuje. Kdo je kupec, se točno
še ne ve. Meni, da se išče kupec za cel Martex in da tisti, ki bo kupil Martex, bo dobil tudi
jezero, saj se ga rabi za požarno vodo, ker baje mislijo delati skladišče in sušilnico lesa,
veliko 4.000 m2. V tem času, ko se pogovarja o vseh programih, ki naj bi se tu odvijali, je
seveda zanimanje za to cono naraslo. Pove, da pred 5-6 leti, ko je bila kriza na vrhuncu, so
podjetja iz občine Renče-Vogrsko za 50 milijonov terjatev na slabi banki. Zdaj pa se
gospodarska situacija bistveno izboljšuje; Goriške Opekarne normalno delujejo, Polident ima
tudi visoko rast in zaposluje danes 125 ljudi, pred leti je bilo to 75, tudi Riter in Poligalant
prihajata v normalno poslovanje. Zemljišče od Mizarja, ki je šel v stečaj, je dobilo nove
lastnike. Pričakuje, da bo v Volčji Dragi ponovno oživelo gospodarstvo in bo prineslo vsem
nekaj novih delovnih mest. Predvsem pa je pomembno, da prinesejo čiste dejavnosti, da ne
bo prišlo ponovno do onesnaževanja okolja.
Pove, da pogovori z investitorji niso enostavni. Najprej je namreč treba investitorje prepričati,
da naj pristopijo k projektu, potem ugotovijo koliko prostora rabijo, potem ugotovijo, da ga
rabijo dvakrat več… In tako se je zgodilo s Paquitom. Najprej so želeli imeti igralnico 300 m2
in 30 sob, zdaj je predvidena igralnica dvakrat večja in ima 40 sob. In so zdaj tudi ta projekt
delno zaustavili, ker še ne vedo, ali bodo pridobili koncesijo ali ne. Tako da, to je ena od
idejnih rešitev.
Vesel je, da je star salon keramike kupilo podjetje Spintec. To se je zgodilo konec julija
meseca. Tam bodo gradili 2.500 m2 novih površin, kar bo dejansko prineslo tudi nekaj novih
delovnih mest.
Pogovori so tekli tudi s Petrolom, saj bi po vsebini v ta center sodila tudi bencinska črpalka. S
Petrolom so tekli pogovori pol leta, prejšnji teden pa so odgovorili, da niso zainteresirani.
Zdaj se bo verjetno vzpostavilo komunikacijo z ostalimi velikimi dobavitelji goriv, ki bi lahko
bili tu.
Ta cona ima zdaj neke idejne zasnove. Pokaže na skici in prostorsko obrazloži. V tem
trenutku občina še ni nič prodala, pogovori so o idejnih rešitvah. Razgovori bodo do konca
leta še kar intenzivni. Občina mora zadeve predvsem imeti v načrtu razvojnih programov in v
načrtu upravljanja z zemljišči, če hoče karkoli narediti. Na drugi strani tečejo pogovori s
Cerkvijo za parkirišča, oziroma, če bi imeli gasilski dom, da bo vsaj parkirišče. Povsod se
naleti na kakšno težavo. Veliko je solastniških parcel, ljudje so umrli, bivališča niso znana…
so procedure, ki lahko trajajo eno leto in več.
V projektu je do sedaj dejstvo, da je Spintec kupil to parcelo, Paquito je kupil hišo od Vojkota
Vižintina. Občina še ni nič prodala in se bo videlo koliko zemljišča bodo oni de facto rabili. V
načrtu razpolaganja s premoženjem so upoštevane preliminarne ocene. Način prodaje
zemljišč je ali dražba ali zbiranje ponudb..
Ocena prihodkov, ki bi jih s tem projektom imela občina oziroma finančnih učinkov - nekaj bi
dobili komunalnega prispevka, skupaj bi dobili 64.000 komunalnega prispevka. S tem bi
financirali prostor za kmečke turizme. NUSZ bi se tudi povečal na 83.000, pri tem bi bilo
največje povečanje v igralnici. Pove, da je sedaj relativno visoko nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča za igralništvo.
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Hotel pomeni tudi povečanje turistične takse. Do zdaj je turistične takse 10.000. Če bi bil
hotel s 40 sobami bi bilo turistične takse 20.000. Hotel je v paquitu zaseden skoraj 70%, kar
je izredno dobro. Koncesijska dajatev je v tem proračunskem letu načrtovana v vrednosti
300.000. Če bi bila igralnica taka, kot je nastavljena, bi bilo približno 600.000 koncesijske
dajatve, kar pomeni 300.000 več. Nova delovna mesta, igralnica jih ima zdaj 30. Če bo taka,
kot načrtujejo, bo to med 50-70, skupaj tako govorimo o najmanj 100 delovnih mestih, kar je
za današnje razmere zelo dobro. Na letni ravni bi na tem projektu, če bi bil realiziran, imeli
300.000 več prihodkov v proračun.
Poudari, da je prostora za vse dovolj. Mladi ostajajo! Mladi imajo težavo samo s tistim velikim
koncertom, ki pa je lahko skupen. Tu je lahko srečanje obiskovalcev igralnice in mladih, ker
mladi pripeljejo zelo dober in drag ansambel. Ansambel, ki stane 20.000. Tako da, projekt
ima veliko dobrih učinkov. Še zmeraj govorimo o parku, tak kot je.
Vanda Ožbot vpraša kdaj bo to predstavljeno krajanom? Ker bi bilo prav, da slišijo to razlago,
ne da se dogajajo dezinformacije.
Župan pove, da je bila prejšnji teden predstavitev projekta na odboru za okolje in
prostor ter odboru za gospodarstvo. Projekt oskrbovalnega centra je že bil na javni
obravnavi. Nekaj let nazaj je bilo krajanom predstavljeno, kaj se namerava. Vsebina
spremembe od takrat je samo to, da ni neživilski market bistveno večji, ampak da je
tam igralnica. In tudi na odborih se je postavilo vprašanje, ali se bo to javno
obravnavalo. Kaj pa lahko krajani odločijo? Odločiti mora občinski svet. Svetniki so
bili izvoljeni, ljudje so izvolili zato, da o stvareh, ki jih ne poznajo, odločajo svetniki.
Prav je, da ljudje vejo, ampak oni nimajo pravice odločati. Občinski svet mora odločiti
ali smo za ta projekt ali ne. Tako da, ko bo projekt de facto postavljen, danes pa je še
vse odprto. Danes je bila predstavitev bolj zaradi tega, da se nekatere govorice
prekinejo.
Murovec Marjan pove, da je že na skupnem odboru za gospodarstvo in okolje in prostor
podal svoje pomisleke na to. Pa se mu zdi prav, da jih pove tudi ostalim svetnikom in bo kar
prebral. Oskrbovalni center v Volčji Dragi se ni nikoli predstavljal krajanom. Predstavljen v
prejšnjih letih ni predvideval igralniško-zabaviščnega centra. Center igralniški je predviden na
zemljišču, ki ga sedaj uporablja Društvo Mladi Renče-Vogrsko in je z delovanjem aktivnosti
na tem prostoru in za tudi druge stvari, dobilo občinsko priznanje, ker je dejavnost, ki jo vrši
na tej površini, zelo odmevna v širši okolici in misli, da si je to občinsko priznanje tudi
zaslužil. Z umestitvijo igralniškega centra bo društvo izgubilo prostor in zelo verjetno v
kratkem času tudi prenehalo z delovanjem. Danes so slišali župana, da to ni tako. Na odboru
so se pogovarjali tudi o tem, koliko površin ostane, ko apliciraš te predvidene meje tega
centra. Tako da ostane za neko večjo dejavnost Lakenessa, v takih dimenzijah kot jih pač
počenjajo, bore malo prostora in misli, da verjetno na tem prostoru bodo težko organizirali to,
kar si želijo in kar že leta delajo. Torej, trditev župana, da igralniški center prinaša občini
dodaten prihodek ne presega nevarnosti, ki jo ta dejavnost vnaša v prostor, in sicer:
dejavnost je v predlagani obliki, ki naj bi bila bistveno večja od sedanjega Paquita, bo
zagotovo prinašala negativne vplive na krajane in družbo. Splošno poznano je, da bo
predvideno dejavnost IZC, zasvojenost, mamila in prostitucija stalno prisotna in v povečanem
obsegu. Dokaz tega vpliva se lahko vidi v neposredni bližini v zabavišču Marina na Ajševici.
Opozori, da tudi svetniki občine Šempeter-Vrtojba so predlagan podoben center zavrnili.
Niso nasedli zagotovilu investitorja, da bo zaradi tega centra prihodek v proračunu občine
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večji. Način umeščanja centra, ki ga predlaga župan, to je hitenje brez javne razgrnitve in
splošnega soglasja krajanov s tako vsebino, je občutljiv in nesprejemljiv. Kot svetnik se
zaveda daljnosežnih posledic takšnega centra in brez potrditve krajanov, da si takšen center
res želijo, ne bo dal svojega soglasja predlagani umestitvi. Svetnike naj morebiten pomislek
na neumestitev igralniškega centra v oskrbovalni center, da lahko zadrži Spintec pri
uresničevanju širitve, pomiri, ker to ni tako. Področje širitve objekta Spinteca je v OPN
označeno kot področje IG, kar pomeni industrijska gradnja in lahko Spintec prične z gradnjo
neodvisno od predlaganega oskrbovalnega centra. Tudi nova delovna mesta, ki jih Spintec
načrtuje, ni plod oskrbovalnega centra, ampak za občino sreča in smela odločitev Spinteca,
da kupijo salon keramike Martex. Sprevideli so, da lahko na novozgrajenem mestu, kjer je
sprejet občinski prostorski načrt omogoča širitev in tako tudi njihovega kupljenega objekta za
potrebe njihove povečane dejavnosti. Ta pomislek je izrazil že na Odboru za okolje in
prostor, sicer je bil edini, ampak dopušča, da se lahko tudi drugače stvari umesti. Sam pa
zagotovo bo brez predhodne javne predstavitve predlaganega načrta, ali pa kakšnega druga
načrta, ki ni nujno, da bo tak, kot pravi župan… Ni vredno in pošteno do drugih sokrajanov
Volčje Drage, Bukovice, da se na tem nivoju samo to sprejema. Prav je, da so ljudje
seznanjeni in da se ne v prostore širijo raznorazne informacije, ki niso preverjene in morda
niti ne resnične.
Župan se sprašuje, kako bi na javni obravnavi ugotovili ali so ljudje proti ali za? Prišlo
bo 30 ljudi, 15 se jih lahko našunta, da bo kričalo in reklo, da nočejo. A je to merilo za
to, da se nekaj naredi ali ne naredi? Ljudem je treba pokazati, se strinja, odločil pa bo
občinski svet, kaj se bo dogajalo. Javna obravnava ni noben organ, ki nadomesti
odgovornost občinskega sveta, posledično pa še župana, ki mora nekaj narediti. To je
samo skrivanje ali pa zavlačevanje samega postopka. Lahko se tudi to naredi, ga nič
ne moti. Spintec je eden od investitorjev, ki ga je dobil sam, se ni zgodil sam od sebe.
Vesel je, da je Spintec to kupil in vesel je, da ga je on sam našel. In sam je za to, da
se posveti eno sejo temu projektu, ko se bo prišlo do tega, da je znan resen kupec, ki
želi to in to. In potem bo kupec prišel sem in predstavil program in občinski svet bo
odločil.
Nedeljko Gregorič meni, da je prav, da so svetniki danes dobili to prvo, vsaj slikovno, bogato
ustno obrazložitev in podano gradivo o oskrbovalnem centru. na zadevo naj se gleda
optimistično. Pred dobrim letom in pol je rekel naj se poskuša narediti neko večjo investicijo v
občini. Misli, da je to ena izmed največjih investicij, ki bi bila v občini, če si predstavlja te
številke, ki jih je župan omenil. Cca. 10 milijonov evrov, to ni majhen denar. Takšne
investicije se v občini še ni speljalo. Je največja investicija v okviru 3 občin, gledano zadnje in
predzadnje leto. Ta projekt je obsežen projekt. Dva ključna elementa izpostavi - prvič,
zemljišče, na katerem se je začelo z dejavnostmi, tu misli predvsem na mlade, in da če se
želi zelo dobro projekt speljati, predla celotni občinski upravi in svetnikom, da se ga loteva
malo drugače, kot dosedanjih projektov. Če se vzame primer renške lekarne oz.
Zdravstvenega doma. To ni za enačiti. Ker vsi so videli, da je v Renčah ena podrtija, da pač
je potrebna neka prenova. Vsi so imeli koristi od te lekarne, to ni bilo sporno, čeprav je bilo
včasih rečeno. Prav je, da ljudje vedo, kaj se bo tam dogajalo… ja, prav je, da vedo, odločajo
pa ne kaj dosti, ker ne morajo odločati. Ta zadeva zahteva veliko več. Zahteva, kako mladim
objasniti, povedati, na kakšen način, kako pristopiti k njim. Oni so tam delali poletja. Moteče
je, da mladi pravijo do konca leta smo še tam, potem pa gremo. Ja zakaj? Ker župan prodaja
zemljo. To je napaka. Prvič, da rečejo, da župan prodaja. Župan ne prodaja. To je občinska
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zemlja, to prodajajo svetniki. To ga osebno moti. Nepravilna komunikacija pomeni neuspeh
pri nadaljevanju projekta. Projekt bo padel, če se bo nadaljevalo s takim načinom.Prvi
element, ki ga je pri tem projektu omenil, je način kako pridobiti mlade, da ne razumejo, da je
ta projekt tako rekoč izguba njihove dejavnosti, njihovega aktivnega dela in prostora. Ne,
ravno obratno. Ta projekt bo prinesel dodatne možnosti, da se bodo mladi lahko na tem
prostoru, v tej sredini, s temi sosedi, vključevali še širše in še bolj odmevni bodo v svetu. To
je prava poteza, prava teza. Druga zadeva, ki jo izpostavil, in ga malce moti, je raznolikost
dejavnostni znotraj te prostorske ureditve. Govori se o turizmu, govori se o igralništvu, govori
se o oskrbi, to sodi k turizmu… In istočasno je tu Spintec. Bojim se kaj bo z Martexom? Kako
se lahko Martex vključuje prihodnje obdobje v tako obliko projekta, če ostane v taki obliki, kot
je zdaj? To je neznanka. To je zelo velik prostor, zelo veliko zemljišče, zelo veliko zgradba, ki
jo bo lahko lastnik razparceliral, ko bo dal noter kakšno dejavnost, ki bo motila sedanjo, po
predlogu predstavljeno dejavnost. Prav zaradi te neznanke misli, da bi bilo smiselno gledati
zadevo z drugega zornega kota, ne pa v cilju zavlačevanja in zaostajanja. Misli, da občina
mora iti v neko večjo investicijo, tudi če vzame nek nov, dodaten vir sredstev pri banki, nov
kredit. Dejstvo je, da se ne sme čakati. Ljudje iz občine odhajajo, misli predvsem na
gospodarske subjekte. Spintec je šel iz prejšnje občine, ker se želi širiti in ker mu občina in
sedanji lastnik tega ni omogočil. Te elemente, te prednosti je treba znati izkoristiti, s pravo
mero razuma in pameti. To je njegovo razmišljanje ob tej zadevi. Zato je za tako obliko
večjega, širšega, globalnega projekta na tej lokaciji vsekakor jo podpira in je za.
Župan pove, da je v začetku to bil relativno majhen projekt. Bil je vezan samo na
občinsko zemljišče. Občina lahko vpliva tam, kjer je lastnica zemljišč in to je to.
Občina kot lastnik lahko reče, da bo prodala zemljišče tistemu, ki bo delal kar občina
misli, da je prav. Ostalo pa bodo lastniki naredili. Velja pa seveda OPN, ki dovoljuje,
da se na tem območju dela to in to. Če se želi to usmerjati in spremeniti, je treba
dopolniti oz. Spremeniti OPN. Pove še, da se bo pričelo s spremembo OPN. Po
zakonu je treba vsaki dve leti preverjati pobude občanov. Te pobude so kontinuirane
in prihajajo, občina jih je spomladi preverjala. Do takrat jih je bilo 55 pobud, od tega je
približno 5 takih, ki imajo več kot 50 % možnost, da bodo upoštevane. 50 jih je izven
dosega realizacije. Občina bo sedaj pozvala lastnike zemljišč naj podajo predloge za
spremembe namembnosti, rok bo približno 2 meseca. Enako bo tudi občinski svet
moral povedati, če je kakšen predlog, ki je v javnem interesu. Sledila bo strokovna
obdelava teh predlogov. Za tem pa bomo začeli postopek. In ta postopek traja vsaj
eno leto. OPN pa v povprečju traja 7 let, preden je sprejet.
Radovan Rusjan pove, da je fajn, da se to dogaja, fajn je, da se vsi tukaj vpleteni tam vidijo
in fajn je, da bodo ostali tudi mladi v tem projektu. Spintec očitno vidi tudi priložnost. On se
ne bavi samo z industrijo, bavi se tudi s turizmom oz. gostinstvom. On bo preselil tudi bar
sem, s kuhinjo, z vsem kar ima v stavbi Icita. Da ostanejo tu mladi - meni, da je prav, da
ostanejo in pri teh površinah, ki so, misli, da lahko tudi izvajajo to njihovo dejavnost, tako kot
so jo do sedaj izvajali. Skrbi pa ga nekaj. Kaj pa, če se Paquito odloči, da gre ven iz te
občine? Toliko se je forsiralo to koncesijsko dajatev, toliko se je govorilo v prejšnjih občinskih
svetih da naj se pomaga Paqiitu, in zdaj da gre ven? Občina je ob milijon evrov v proračunu.
Kar je koncesijska dajatev minus 600, ki je planirana, je to milijon. Kar se tiče mladih – je
preverjal in tri četrt jih dela v Hitu, v igralnici. Glede omembe Margarite - to ne gre skupaj z
igralnico, prostitucija, droga, ne gre skupaj z igralnico. Ker če pride to v igralnico, igralnica
propade. To se ne sme mešati in nikjer se ne meša. Tudi v Parku so vse vrgli ven, nimajo
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vstopa do tega. Kar je organiziranega, tega v igralnici ni. In če je tam predvidena sala za 120
ljudi, ker takšne daleč naokoli ni, se lahko prireja kakšna slavnost, poroka, kakorkoli. In da
ima 40 sob, da lahko spravi noter vsaj en avtobus ljudi. Tega v občini še ni, do sedaj je vse
razdrobljeno, po par prenočišč. Saj igralnica je v občini že toliko let in je toliko proračuna,
toliko sredstev je priteklo. Igralnica ne bo nič bolj negativna kot do sedaj.
Aldo Mozetič meni, da je do zdaj v izvedbo tega projekta bilo vloženega ogromno truda.
Prepričan je, da bo ta trud obrodil sadove in misli, da ga je še za vlagati in biti v kontaktu z
morebitnimi investitorji. Torej, investitorji pridejo, lahko gredo, se ne pojavljajo kot muha
enodnevnica, se pojavljajo s svojo računico, interesi.. In normalno je, če se jim bo znalo
prisluhniti in zlesti pod kožo, da bo celotna občina imela določene koristi. Meni, da je sam
projekt pravilno naravnan, da se razvija v pravi smeri in bi želel, da pride čim prej do
realizacije in da se projekt ne zavleče v desetletja.
Župan pove, da se v tem kontekstu mlade dosti omenja in se skriva za njimi. Mladi ob
predstavitvi projekta niso bili ravno navdušeni, bili so zadovoljni. Mladim se je
prisluhnilo, želja je narediti tisto, kar mladi rabijo in z ničemer se ne posega v tisti del,
kjer so mladi do zdaj delali. Razen parkirišča, to se bo uredilo. Spomni, kako je sploh
prišlo do tega, da so šli mladi tja, kjer so. Poletje v Bukowci je bilo 4-5 let nazaj pri
kulturnem domu. Pojavljale so se različne težave z ljudmi; da je bilo glasno, so hodili
po balkonih, lulali, delali vse mogoče… tedaj je občina predlagala prostor ob jezeru.
Tam so bile robide do ceste. Občina je dala vse zmulčat, izravnati in urediti, da je
tako, kot zdaj. Mladi so travo sproti kosili, oz. Občina še kosi glavne površine mladi pa
tisto kar je okrog in tisto kar ni občinsko. Že takrat je bilo rečeno, da je to začasna
rešitev. In sedaj se je začelo ta prostor resno urejati. Na odraslih je, da ta projekt
trezno ocenijo. Mladih se s tem pri ničemer ne omejuje.

Ad 15.
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine - 2.
dopolnitev
Nataša Gorkič Barle pove, da so svetniki z gradivom že prejeli načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017, drugo dopolnitev. Danes pa so prejeli to gradivo še dodatno
dopolnjeno na mizo ob začetku seje. V glavnem gre za dopolnitve, ki se nanašajo na
oskrbovalni center. Na novo se predvideva prodaja solastniške ga deleža do 6.558
desettisočin - gre za dejansko cca. 10 m2 - to je stopnišče v tisti hiši od Peterneljev, ki jo je
občina kupila. Tam je bila dana vloga solastnika, da bi rad odkupil stopnišče, da si bo svojo
hišo povezal, bila je narejena tudi cenitev. Vrednost tega stopnišča je 2.430 eur.
Sprememba, ki so jo svetniki dobili ob začetku seje na mizo pa predstavlja zemljišči za
zdravstvenim domom in tudi gre za odkupe za potrebe zdravstvenega doma.
Župan pove, da se je tekom izgradnje zdravstvenega doma prišlo do ideje in možnosti, da bi
lahko odkupili zemljišča, ki so zadaj za zdravstvenim domom in še hišo od Mozetič Danilota.
Da bi bilo med dvorano in zdravstvenim domom vse občinsko in dejansko bi bil potem prost
prehod iz dvorane ks direktno na igrišče. Tega v načrtu prej ni bilo, saj ljudje tega še niso bili
pripravljeni prodati. Meni, da bi tako vzpostavili lep prostor med vsemi dvoranami in misli, da
je, ne glede na znesek, ki je res visok, prav da se to kupi.
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Borut Zorn pove, da je dejstvo, da ko so enkrat ljudje začutili obsežnost tega projekta,
obnovo stavbe KS oz. zdravstvenega doma, so videli, o čem se je prej govorilo. Treba je
vedeti, da je dvorana velikokrat uporabljena za različne dejavnosti, v dvorano prihajajo tudi
otroci s šole, ki imajo prireditve… Imajo tudi svoje krožke in do dvorane je dostop samo po
glavni ulici. Z odkupom se omogoči dostop do dvorane po zaprtem prostoru in v bistvu ni več
stika s prometom. Poleg tega gre za veliko razvojno možnost glede samih prireditev. Glede
cene pa pove, da je tako visoka, ker gre za dve stavbi. Ena stavba je nižja garažna stavba,
ki nima velike vrednosti. Druga stavba, ki je nasproti vhoda v dvorano, je pa stavba, ki je
starejša, ampak je v notranjosti preurejena, da se lahko notri odvija bilo katera dejavnost.
Ima centralno kurjavo, WC, vse na novo narejeno. Zaradi tega je cena malo višja. Na vrhu je
tudi nadstropje, kjer je možno, da se odvija marsikatera dejavnost. S tem se ne kupuje samo
zemlja kot zemlja, ampak tudi uporaben prostor. S samo gradnjo zdravstvenega doma se je
pojavila zanimiva zadeva - kar naenkrat se je pojavilo ogromno število nekih najemnikom,
nekih podjetij, ki bi radi imeli prostore v najemu. Tako da s to rušitvijo in novogradnjami se je
spodbudil tudi nek privatni sektor, ki je pripravljen nekaj vlagati tudi v ostalo in mogoče bi
zdajšnji zdravstveni dom, ki bo potem izpraznjen, lahko v celoti namenili tudi za to.
V razpravi sodelujejo: Albinca Pisk, Marjan Murovec.
Albinca Pisk vpraša kaj bo potem s tistim prenovljenim stanovanjem – ostane ali se bo
rušilo? In garaža?
Borut Zorn pove, da se bo garaža rušila, hiša pa ostane.: Tisto kar je zdaj kazal
župan, tisto se ruši. Ostalo ostane. Tista hiša ostane, tisto ostane.

Albinca Pisk zapusti sejo ob 19.20 uri. Prisotnih je 14 svetnikov.

Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun pove, da so na odboru
razumeli prvi del, da se to dopolnjuje z oskrbovalnim centrom, in pa potem pod točko 2 in 3
je bilo to. Takrat so to potrdili, predlagali, da je to dobro, so tudi izglasovali. Te današnje
dopolnitve pa odbor ni obravnaval, vendar osebno predlog potrjuje.
Marjan Murovec pove, da se strinja s tem predlogom, ki je bil dan na mizo, ne strinja pa se s
postopkom, ki se ga počenja. To se mu ne zdi v redu, da se daje malo pred sejo. Tudi sam
podpira, da se to kupi, ampak v bodoče je to potrebno prej zložiti. Sicer pa, naslednji mesec
bo še ena seja… Ne ve ali je to taka časovna stiska. Niti se ne ve, kje to je – sam sicer ve,
ampak vsi pa verjetno tega ne vejo.
Župan da Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine - 2. dopolnitev na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine - 2. dopolnitev je sprejet.
Albinca Pisk se seji ponovno pridruži ob 19.24 uri. Prisotnih je 15 svetnikov.

Stran 22 od 23

Ad 16.
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko
za obdobje januar – junij 2017
Beti Čufer pove, da so prejeli gradivo o polletni realizaciji proračuna, iz katerega je razvidno,
da so bili v obdobju 1. 1. - 30. 6. letošnjega leta realizirani prihodki v višini 1.533.000 kar je
33 % načrtovanega, odhodki pa v višini 25 %, kar je v višini 1.198.000. Izvrševanje
proračuna v prvi polovici leta poteka tekoče in v skladu z načrtovanim. Logično pa je, da
realizacija odhodkov ne more biti 50 % na dan 30. 6., ker odhodki logično sledijo tudi
prihodkom oz. prilivom v proračun. Edini stalni in enakomerni priliv občine je seveda
dohodnina. To dobivamo občine tedensko, na mesečni ravni je to za našo občino znesek
okoli 170.000 eur. Vedeti je treba, da imamo tudi redne odhodke, recimo na mesečni ravni
nam zgolj tekoči transferji za javne zavode, kar je naša zakonska obveza, in pa tekoči
odhodki za poslovanje občinske uprave, znesejo okoli 180.000, kar pomeni, da z dohodnino
niti tega ne pokrijemo. Zato seveda za celotno realizacijo proračuna moramo vedno počakati
na vse prilive. Tak primer je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se vedno začne
šele v drugi polovici leta, ker gredo odločbe iz Fursa šele nekje maja, aprila… Realizacija je
približno enaka, kot je bila vsa leta v tem prvem polletju in se bo tudi zagotovo v skladu z
načrtovanim realizirala do konca leta. Določene investicije so se začele šele v recimo maju,
aprilu, tako da je logično, da je posledica realizacija 25 %. Nekatera področja so realizirana
manj, nekatera druga več, vendar je tudi to pomembno vedeti, da je realizacija šele takrat
evidentirana, ko je tudi denarni tok.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun pove, da so gradivo
obravnavali na skupni seji z Odborom za okolje in prostor in napravi kratek izvleček. Pove,
da so na koncu pripravili en sklep in rekli, da je s polletnega proračuna razvidno, da potekajo
aktivnosti nekje v skladu s predvidenimi. Prihodki in odhodki so v podobnem razmerju, kot v
prejšnjih obdobjih. Večja odstopanja so zaznali pri poglavju nedavčnih prihodkov in pri
investicijskih odhodkih in transferjih. Odlivov s tega naslova še ni bilo. Ampak zaradi tega
življenje teče normalno. Ocenjujejo, da bo stanje ob koncu leta približno enako planiranemu
v proračunu in ocenjujejo tudi, da je poslovanje občinske uprave dobro, da je bila tudi
dokumentacija dobra. Iz gradiva se je dalo prebrati vse tisto, kar jih je zanimalo. Tako da sta
oba odbora gradivo potrdila.
Župan da Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko za obdobje januar
– junij 2017 na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Župan pove, da bo naslednja seja 17. oktobra in nato naslednja 5. decembra.
Seja se zaključi ob 19:34 uri.

Zapisala:
Nataša Gorkič Barle

Aleš Bucik
Župan
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