OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
11. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek, 29. januarja
2008 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, župan Občine Renče Vogrsko. Začela se je ob 17.00 uri.
Zapisnik je vodil Robert Ambrož.
Vabljeni so bili člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora in mediji.
Na začetku je bilo prisotnih 15 svetnikov, in sicer: Valter Mlečnik, Tomaž Gregorič, Radovan
Rusjan, Nevo Pregelj, Nataša Podgornik, Nikita Fajt, Katjuša Žigon, Janko Furlan, Gregor
Kobal, Marjan Murovec, Vanda Ožbot, Jožef Hvalica, Silvo Vončina, Vinko Jarc in Samo Turel.

Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 20. 10. 2007
Ad. 3) Vprašanja in pobude
Ad. 3a) Sklep o »izjava o statusu gospodinja«, ki se šteje kot ustrezno dokazilo v
vlogah za znižano plačilo vrtca
Ad. 4) Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost – 2. obravnava
Ad. 5) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Renče-Vogrsko - 1. branje
Ad. 6) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob
rojstvu otroka
Ad. 7) Sklep o plačilu občinske volilne komisije
Ad. 7a) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče
Ad. 8) Proračun občine Renče-Vogrsko – 2. obravnava
Ad. 9) Razno

Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan pozdravi svetnice in svetnike ter ostale prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga
dopolnitev dnevnega reda tako, da se točka 7. preimenuje v točko 3a, točki 7 pa se doda točka
7a, ki se glasi sklep o plačilu občinske volilne komisije. Predlog dnevnega reda s spremembami
da v obravnavo.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0

Stran 1 od 7

Datum: 29. 1. 2008

Župan ugotovi, da je dopolnjen dnevni red sprejet.

Ad. 2) Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 20. 10. 2007
Župan da v obravnavo zapisnik 10. redne seje.
Svetnica Nikita Fajt ima pripombo na datum zapisnika, ki ni pravi – moralo bi biti napisano
december in ne marec.
Pripomba je sprejeta in v zapisniku se besedica »marec« zamenja z »december«.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 10. seje potrjen.

Ad. 3) Vprašanja in pobude
Svetnica Vanda Ožbot daje pobudo, da se projekti, ki so bili začeti v MONG, čim prej zaključijo.
Prvi projekt je ureditev pločnika od Paquito do zapornic in drugi projekt odkup zemljišč v zaselku
Zmajna. Prosi, da se to prioritetno rešuje. Prav tako daje pobudo za prepis nepremičnin na
področju občine Renče-Vogrsko iz MONG na občino Renče-Vogrsko.
Župan odgovori, da bo pločnik letos končan. Težave na Zmajni bo potrebno rešiti s projektom
opreme s komunalno infrastrukturo.
Z MONG delitvena bilanca še ni zaključena in predvideva, da bo to v naslednjih dveh tednih to
rešeno.
Svetnik Valter Mlečnik ima vprašanje glede čiščenja struge potoka Bukovšček.
Župan odgovori, da ima koncesijo urejanja potokov podjetje Hidrotehnik. Trenutno je polno
zaposleno s sanacijo jeza Vogršček, podjetje pa dela po v naprej določenem letnem programu.
Svetnik Tomaža Gregorič želi izvedeti, ali se bodo ekološki otoki urejali glede na trenutno
stanje.
Župan odgovori, da so se z župani sosednjih občin že dogovarjali o tem. Predlaga, da
predsedniki KS naredijo predlog, kje naj bi bili ekološki otokov in se potem glede na to začne
stanje sistematično urejati. Prav tako občina dela na tem, da določi lokacijo za kosovne
odpadke.
Svetnica Vanda Ožbot pove, da je KS Bukovica že naredila seznam in ga poslala na Komunalo,
ugotovili pa so, da je večina teh mest na zemljiščih fizičnih oseb.
Župan ponovno predlaga, da predsedniki KS dostavijo sezname potrebnih ekoloških otokov v
roku enega meseca, to je do 29. 2. 2008.
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Ad. 3a) Sklep o »izjava o statusu gospodinja«, ki se šteje kot ustrezno
dokazilo v vlogah za znižano plačilo vrtca
Župan da besedo svetovalki za družbene dejavnosti Vladki Gal.
Vladka Gal pojasni vsebino predlaganega sklepa.
Župan da sklep v obravnavo.
Svetnik Gregor Kobal želi pojasnilo, zakaj bi vzdrževani družinski člani prijavljali neobdavčljive
dohodke in meni, da občinska uprava nima pravice do vpogleda le-teh.
Vladka Gal pojasni, da občinska uprava naredi odločbo zgolj na podlagi prijavljenih prihodkov,
zato je občinska uprava dolžna preverjati vse prihodke.
Svetnik Samo Turel želi izvedeti, kakšno obliko bo imel sklep v moški slovnični obliki.
Prav tako meni, da bi bilo bolj enostavno zavezancu podati izjavo, da lahko občina na
pristojnem davčnem uradu zahteva podatke.
Vladka Gal poda odgovor na obe vprašanji.
Svetnik Jože Hvalica želi izvedeti, kako se določa cena in kako se lahko oblikuje oddelek glede
števila.
Vladka Gal poda odgovor na vprašanje.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 4) Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost – 2. obravnava
Svetnik Samo Turel predstavi vsebino odloka. Statutarno pravna komisija je osnutek
obravnavala in pripombe predstavila. Pripombe so bile vse upoštevane. Pove, da ostaja
vsebinsko vprašanje glede prireditev zaprtega tipa. Prireditev pač ne more biti zaprtega tipa.
Težav pa ne bi smelo biti, saj se lahko to točko tolmači skozi zakon o javnih zbiranjih, na
katerega se člen tudi sklicuje.
Župan da odlok v obravnavo.
Svetnik Samo Turel meni, da bo v praksi tako, da bodo glede na lokacijo lokalov v občini vsi
lokali razvrščeni v prvo ali drugo kategorijo.
Župan da odlok na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15

Stran 3 od 7

Datum: 29. 1. 2008

ZA 15
PROTI 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 5) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Renče-Vogrsko - 1. branje
Župan poda kratko pojasnilo o vsebini sklepa in preda besedo tajniku občine Negovanu Božiču,
da podrobno pojasni odlok.
Tajnik Negovan Božič pojasni vsebino odloka.
Župan odpre razpravo.
Svetnica Katjuša Žigon meni, da morajo biti določene stvari natančno določene, zato predlaga
natančnejši opis pojma »koristne površine«. Zato vlaga amandma.
Tajnik Negovan Božič pojasni razliko med obračunom izpred let, ko se je uporabljal faktor, in
današnjim, ko je to v uporabi opisno.
Svetnik Silvo Vončina predlaga, da se obravnava z dveh stališč in sicer nepozidana in pozidana
stavbna zemljišča. Predlaga, da se prvo uredi občinski prostorski načrt, nato pa se na njegovi
osnovi ureja odlok. Meni, da za nepozidana stavbna zemljišča počakamo OPN, v katerem bodo
opredeljena nepozidana stavbna zemljišča, zato je to potrebno sprejeti v dveh delih.
Tajnik Negovan Božič pojasni, da se odlok lahko sprejme, z njegovim izvajanjem pa se lahko
počaka.
Svetnica Katjuša Žigon predlaga, da se občinski prostorski plan sprejme v letošnjem letu.
Župan pojasni, da je procedura za sprejem dolga najmanj 13 mesecev.
Svetnica Nataša Podgornik ima pripombo na 21.-i člen, ki se nanaša na začetek veljavnosti
odloka. Napaka bo odpravljena.
Svetnica Vanda Ožbot pove, da v KS Bukovica-Volčja Draga PUP ni usklajen in podpira predlog
svetnika Silva Vončine.
Svetnik Silvo Vončina še predlaga, da je sedaj z določanjem vrednosti točk za posamezne
dejavnosti možnost usmerjati pot oziroma način razvoja v smislu spodbujanja za primerne
dejavnosti in zavirati za neprimerne dejavnosti.
Župan poziva svetnike, da z mero, občutkom in preudarnostjo dobro pretehtajo vsebino
predlaganega odloka.

Ad. 6) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni
denarni pomoči ob rojstvu otroka
Župan pojasni vsebino predloga.
Župan da predlog v obravnavo.
Diskusije ni.
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Župan da predlog na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Župan ugotovi, da je pravilnik v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 7) Sklep o plačilu občinske volilne komisije
Svetnik Silvo Vončina pojasni temelje sklepa in preda besedo svetnici Nataši Podgornik.
Svetnica Nataša Podgornik pojasni zaplet, ki je nastal pri izračunu nadomestila občinskim
volilnim organom. Predlaga občinskemu svetu, da sklep sprejme.
Župan da sklep v obravnavo.
Diskusije ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 7a) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče
Svetnik Samo Turel pojasni vsebino odloka. Občinskemu svetu predlaga, da podpre namero za
spremembo članov sveta zavoda zamenjajo s predstavniki iz naše občine. Predlaga tudi, da se
najprej preuči, kakšen je pravilen postopek za sprejem takega odloka.
Župan pojasni, da je odbor za družbene dejavnosti odlok že obravnaval in nanj ni imel pripomb.
Samo Turel predlaga, da se ugotovi, da je odlok že pravilno sprejet po takem postopku in z
odobritvijo komisije za statutarno pravne zadeve preda odlok v drugo obravnavo.
Župan da tak predlog v obravnavo.
Diskusije ni.
Župan da predlog na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Župan ugotovi, da je predlog v predlaganem besedilu sprejet.
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Župan odredi 15 minutni premor. Seja se nadaljevala ob 19.07.

Ad. 8) Proračun občine Renče-Vogrsko – 2. obravnava
Župan pove, da so proračun obravnavale vse komisije in odbori. Predstavi aktivnosti pri pripravi
končne verzije proračuna. Prisotnim predstavi splošni odlok o proračunu, splošni del proračuna,
prihodkovni del, podrobno pa odhodkovni del.
Župan prosi odbor za družbene dejavnosti, da pred koncem leta pripravijo predlog za
obdarovanje starejših občanov, za kar so namenjena sredstva v proračunu.
Župan da besedo predsednikom odborov in komisij.
Predsednik odbora za gospodarstvo Nevo Pregelj pove, da odbor nima pripomb na proračun v
predlagani obliki.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Silvo Vončina pove, da je
proračun v predlagani obliki sprejemljiv in primeren.
Predsednik odbora za okolje in prostor Marjan Murovec pripomb nima, saj predlagani proračun
vsebuje pripombe, ki ji je odbor podal.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Vinko Jarc pove, da so imeli tri pripombe, ki so bile
vse upoštevane. Drugih pripomb nima.
Predsednik komisije za statutarno pravne zadeve Samo Turel predlaga, da se še enkrat
pregleda in uskladi zneske v vseh izpisih.
Župan odpre diskusijo.
Svetnica Katjuša Žigon pove, da so sredstva v postavkah 5001, 5002 in 5003 nepravilno
razdeljena po KS. Meni, da bi se tudi tekoči transfer moral razdeliti na glavo prebivalca. V
sedanji obliki bi bila KS Renče oškodovana za 2.700,00 €. Zato vlaga amandma.
Župan pojasni namen sredstev za krajevne skupnosti. Predlaga pa, da ustrezni odbor še enkrat
preveri razdelilnik sredstev in da se po potrebi predlaga novi razdelilnik.
Svetnica Vanda Ožbot ima pripombo glede mrliške vežice v Bukovici. Predlaga, da se iz
postavke za vzdrževanje cest prestavi prerazdeli nekaj sredstev za mrliško vežico.
Župan pojasni, da je investicija prestavljena za eno leto, je pa še vedno predvidena.
Svetnica Nataša Podgornik predlaga, da se v proračun vnese nova postavka za zagotavljanje
minimalnih sredstev za aktivnosti za izgradnjo nove dvorane na Vogrskem. Nova postavka naj
bo sestavljena iz postavke 16009010 za nakup zemljišč, ki se bo tako zmanjšala za 10.000,00
€. KS Vogrsko soglaša, da se iz njene postavke 5.000,00 € prenese na novo postavko.
Župan predstavi in pojasni še spremljajoče dokumente proračuna.
Župan da amandma svetnice Katjuše Žigon na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 9
PROTI 1
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Župan da amandma svetnice Vande Ožbot na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 10
PROTI 0
Župan da amandma svetnice Nataše Podgornik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 13
PROTI 0
Župan da proračun z vsemi tremi amandmaji na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Župan ugotovi, da je proračun v predlaganem besedilu z amandmaji sprejet.

Ad. 9) Razno
Točka se ni obravnavala.
Župan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 21.26 uri.

Številka: 00703-1/2008-1
Bukovica, 29. 1. 2008

Zapisal: Robert Ambrož

Aleš Bucik
ŽUPAN
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