OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
14. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v ponedeljek, 23.
oktobra 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.
Vabljeni: člani občinskega sveta, Komandir policijskega oddelka Šempeter Uroš Velikonja, člani
nadzornega odbora, občinska uprava in mediji
Na začetku je bilo prisotnih 10 svetnikov in sicer: Vanda Ožbot, Nikita Fajt, Katjuša Žigon,
Radovan Rusjan, Nevo Pregelj, Jožef Hvalica, Vinko Jarc, Gregor Kobal, Janko Furlan in
Tomaž Gregorič. Marjan Murovec se je pridružil ob 17.08.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Opravičili so se Valter Mlečnik, Nataša Podgornik, Silvo Vončina in Samo Turel.
Predlog dnevnega reda:
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Poročilo o delu policijskega oddelka Šempeter - poročevalec: Uroš Velikonja, komandir
policijskega oddelka
Ad. 4) Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Ad. 5) Potrditev zapisnika 11. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Ad. 6) Potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Ad. 7) Potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Ad. 8) Poročilo župana
Ad. 9) Vprašanja in pobude
Ad. 10) Obrazloženo mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Lucijana Bratkoviča - Bratuša
Ad. 11) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko
in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Ad. 12) Soglasje k uvedbi dodatka za stalnost Javnega zavoda za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Ad. 12) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Kozara Nova Gorica
Ad. 13) Potrditev statutov krajevnih skupnosti
Ad. 14) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko
Ad. 15) Potrditev pogodb o prenosu nepremičnin
Ad. 16) Prodaja zemljišč
Ad. 17) Polletno poročilo o izvajanju proračuna
Ad. 18) Rebalans proračuna
Ad. 19) Razno
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Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan predlaga spremembo dnevnega reda in sicer:
-

Zamenjata se točki 2 in 9

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 10
ZA 9
PROTI 1
Župan ugotovi, da je dnevni red v predlagani obliki sprejet.

Ad. 2) Poročilo o delu policijskega oddelka Šempeter - poročevalec:
Uroš Velikonja, komandir policijskega oddelka
Komandir policijske postaje Šempeter Uroš Velikonja predstavi poročilo. Stanje ocenjuje kot
dobro, preiskanost kaznivih dejanj se je celo dvignila za 20% leto. Skupna preiskanost je tako
nad republiškim povprečjem. Hujših kaznivih dejanj niso obravnavali z izjemo enega, v katerem
so bili oškodovani otroci, storilec pa je priprt.
Nekaj težav je bilo pri urnikih lokalov, kjer policija nima pristojnosti. 50% prekrškov, ki zahtevajo
intervencijo policije, so posledica vpliva alkohola.
Prometna varnost je na visokem nivoju.
S 1.10.2008 se je policijski oddelek reorganiziral v policijsko postajo Šempeter. Postaja se bo
kadrovsko okrepila in bo imela 17 policistov. Pokrivala bo manjše območje, kar pomeni
doseganje boljših varnostnih rezultatov.
Ob uri 17.08 se pridruži svetnik Marjan Murovec.
Župan se zahvali za izčrpno poročilo. Izpostavi problematiko nelegalnih poselitev s strani tujih
delavcev.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, ali je občina že seznanila PP Šempeter, da bi glede na
uredbe, ki se bodo sprejele, povečala nadzor nad tovornimi vozili oziroma izvajala določene
sankcije, če se izvajalci ne bodo držali navodil.
Župan pojasni, da elaborat še ni bil poslan, nadzor pa zagotovo bo.

Ad. 3) Potrditev zapisnika 13. redne seje
Svetnica Nikita Fajt poda pripombo glede pravilne interpretacije njenih pomislekov v zvezi z
načinom prodaje zemljišča v k.o. Renče.
Svetnik Gregor Kobal ima pripombo glede točke, ki se nanaša na poročilu o izpolnjevanju
sklepov predhodnih sej. Točke do sedaj v zapisnikih ni bilo, na dnevnem redu sej pa tudi ne.
Predlaga upoštevanje pripombe, ki temelji na poslovniku.
Župan se s pripombo strinja in pove, da bo to popravljeno.
Svetnik Marjan Murovec želi pojasnilo glede točke 7, kjer je bilo rečeno, da se bo do konca
avgusta vnesel koridor daljnovoda preko Renč v občinski prostorski načrt.
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Župan pojasni, da je bila občina obvezna pridobiti mnenja vseh upravljavcev javne infrastrukture
in jih je tudi pridobila kakor tudi posredovala izdelovalcu OPN.
Svetnik Marjan Murovec želi pojasnilo katera rešitev je bila posredovana izdelovalcu OPN:
rešitev, ki jo pričakujejo krajani Renč ali rešitev, ki jo zagovarja Eles.
Župan pojasni, da osnutka OPN še ni. Ko bo, bo predlog obravnavan na odboru za
infrastrukturo.
Svetnik Marjan Murovec želi pojasnilo, ali je bil pravilnik iz 8. točke pripravljen.
Župan pojasni, da pravilnik ni bil pripravljen.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, zakaj izgradnja priključka pri Martexu še vedno stoji.
Župan pojasni, da je bil znesek predračuna previsok, saj toliko sredstev ni bilo predvidenih. Po
njegovem mnenju bodo dela zaključena do konca novembra.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali je bilo kaj storjenega glede spremembe šolskega
okoliša.
Svetnica Katjuša Žigon pojasni, da je odbor za družbene dejavnosti to obravnaval in zaključil,
da se šolski okoliš sedaj ne bo spreminjal in ostane takšen, kot je.
Svetnik Marjan pričakuje poročilo župana glede gradnji Renške obvoznice.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 10
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 13. redne seje potrjen.

Ad. 4) Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Nataša Gorkič pojasni vsebine korespondenčne seje.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 10. korespondenčne seje potrjen.

Ad. 5) Potrditev zapisnika 11. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Nataša Gorkič pojasni vsebine korespondenčne seje.
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Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 11. korespondenčne seje potrjen.

Ad. 6) Potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Nataša Gorkič pojasni vsebine korespondenčne seje.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 12. korespondenčne seje potrjen.

Ad. 7) Potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje z dne 13. 8. 2008
Nataša Gorkič pojasni vsebine korespondenčne seje.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 13. korespondenčne seje potrjen.

Ad. 8) Poročilo župana
Župan poda poročilo o delu odborov in ostalih pomembnih dogodkih, ki so pomembno vplivali
na delovanje občinske uprave in samo funkcioniranje občinskega sveta. Pojasni tudi strukturo in
organizacijo občinske uprave. V upravi sta potrebna še vsaj dva zaposlena, kljub temu pa je bilo
v preteklih treh mesecih veliko narejena.
Župan v nadaljevanju poda še poročilo o aktivnosti v preteklih treh mesecih. S 1. 9. 2008 je novi
poveljnik civilne zaščite Milivoj Perkon. V juliju se je pričelo z gradbenimi deli na renški
obvoznici. Ostaja odprto vprašanje izgradnje krožišča na severni strani renškega mosta.
Odprla sta se dva nova projekta in sicer Ultrapac – odcep Renče (izvedba leto 2009-2010) in
rekonstrukcija ceste Gradišče – Lukežiči.
Križišče pri Martexu bo zaključeno predvidoma v naslednjem mesecu.
Zaključuje se gradnja ceste Vogrsko Volčja Draga in župan se ob tej priložnosti zahvaljuje
svetniku Marjanu Murovcu, ki je izvajal nadzor in usklajeval izvedbo del.
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Svetnik Radovan Rusjan predstavi elaborat začasne prometne ureditve, ki bo urejal promet
med sanacijo plazu na Gradišču.
Župan doda, da sicer razume zaskrbljenost krajanov Oševljeka, da pa je to le neznaten del
prometa oziroma 2-3% tistega tovornega prometa, ki redno poteka na relaciji Goriške Opekarne
– Vogrsko.
Za mrliško vežico v Renčah se pripravlja novi projekt, ker prejšnji ni bil primeren.
Župan pojasni še namero, da občina poskrbi za cepljenje proti raku materničnega vratu in
genitalnim bradavicam. Cepljenje predstavlja večji strošek, ne glede na to pa bi želeli cepiti vse
deklice od 5.-ega do 9.-ega razreda osnovne šole. Država plača le petošolkam.

Ad. 9) Vprašanja in pobude
Svetnica Vanda pove, da je bila včeraj, 22. 10. 2008, sklicana izredna seja sveta KS Bukovica
in predstavi stališče sveta krajevne skupnosti Bukovica. Vloži naslednje svetniško vprašanje:
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Župan da pobudo za financiranje stroškov postopka za odkup Kulturnega doma svetnice Vande
Ožbot na glasovanje v obliki naslednjega sklepa:
»Občina Renče-Vogrsko podpira krajevno skupnost Volčja Draga, da vodi tožbeni postopek
proti Projektu v primeru, da pooblaščeni odvetnik potrdi možnosti ugodne rešitve«.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, kdaj bo sprejet sklep oziroma kaj se bo zgodilo z elaboratom.
Želi tudi izvedeti, ali se bo postavka, ki se nanaša na sofinanciranje investicijskih del v cerkvi v
Renčah, koristila in kakšne so sploh možnosti v nadalje za koriščenje sredstev v naslednjih
letih, če osnovnega akta ni. Povzame z dvema vprašanjema županu:
- Kdaj bo sprejeto karkoli v zvezi z elaboratom?
- Kako naj upravičenci do teh sredstev iz proračuna koristijo ta del proračuna oziroma v
kakšnih postopkih?
Župan pojasni, da elaborat ne sprejema občinski s vet, ker je pač začasna prometna ureditev.
Poda tudi odgovor na drugi del vprašanja. Občina je pozvala vse tri župnije, da podajo predlog,
kaj potrebujejo in misli, da bodo vse tri izkoristile ta sredstva v letošnjem letu glede na to, da je
bilo določenih 12.000,00 EUR in da bo tako vsaki župniji prispevano 4.000,00 EUR. Za župnijo
v Bukovici še potekajo dogovori, za ostali dve pa je že dogovorjeno.
Svetnik Gregor Kobal želi tudi izvedeti, komu naj krajani sporočajo kršitve nove začasne cestne
ureditve.
Župan pojasni, da se prijave podajajo na policijo in na občinsko redarstvo, ko bo po novem letu
pričelo z delovanjem.
Svetnica Vanda Ožbot daje pobudo za zamenjavo zemljišč po pokopališčem v Bukovici zaradi
izgradnje ekološkega otoka. Pobudo, ki temelji na preteklih aktivnostih MONG in želji po ureditvi
lastništva glede zemljišč, vloži v naslednji obliki:
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Župan odgovori, da bodo vsi predsedniki krajevnih skupnosti vabljeni na sestanek v zvezi z
ureditvijo ekoloških otokov. Namen je, da se ekološki otoki uredijo do sredine naslednjega leta.
Svetnica Nikita Fajt želi izvedeti, zakaj se je zamenjalo poveljnika CZ, če je opravljal delo dobro.
Župan pojasni, da je bila zamenjava izvedena na željo prejšnjega poveljnika.
Svetnica Katjuša Žigon pove, da je pomanjkanje ogledal in prometnih znakov prisotno na nivoju
celotne občine in prosi, da se v proračun naslednjega leta umesti sredstva za trajnostno
prometno ureditev ne glede na izvedbo obvoznice Renče. Poudarja pomanjkljivosti prometnih
znakov in označb na lokalnih poteh.
Župan se zahvali za pobudo in izrazi svoje strinjanje. Pojasni pomanjkanje kadrov v občinski
upravi in težave pri iskanju primernih.
Svetnik Marjan Murovec predstavi pobudo za izvedbo meritev hrupa ob zvonjenju in za ukinitev
nočnega zvonjenja cerkvenega zvonika v Renčah. Vsebina pobude je naslednja:
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Župan pojasni, da bo lahko v nekaj dneh podal odgovor na pobudo.
Svetnik Marjan Murovec predstavi še primere ostalih cerkva, ki so preko noči ukinile zvonjenje
in predlaga, da se isto naredi tudi v Renčah.
Svetnik Tomaž Gregorič želi izvedeti, ali se kaj dela na projektiranju večnamenske dvorane na
Vogrskem.
Župan pojasni, da bodo vsi uporabniki nove dvorane pripravili seznam svojih potreb po prostoru
v predvideni dvorani. Po tem dogovoru ni bilo nobenega sestanka.

Ad. 10) Obrazloženo mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Lucijana
Bratkoviča - Bratuša
Svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal pojasni vsebino mnenja. Odbor za družbene
dejavnosti in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta mnenje obravnavala in
dala soglasje k pozitivnemu mnenju za imenovanje.
Župan da mnenje na glasovanje
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je pozitivno mnenje sprejeto.

Ad. 11) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica
Svetnik Radovan Rusjan pojasni vsebino predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
Predlaga popravek 9. člena v obliki: »s proračunom občin ustanoviteljic«.
Župan predlaga, da gre odlok v ponovno uskladitev z vsemi občinami in se usklajenega
sprejme.
Župan da predlog na glasovanje
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 10
PROTI 0
Župan ugotovi, da je predlog v predlagani obliki sprejet.
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Ad. 12) Soglasje k uvedbi dodatka za stalnost Javnega zavoda za
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Svetnik Radovan Rusjan predstavi stališče statutarno pravne komisije.
Župan da soglasje na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je soglasje v predlaganem besedilu sprejeto.

Ad. 12) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal predstavi vsebino odloka.
Odlok so sprejel že vse občine soustanoviteljice. Odbor je odlok obravnaval in predlaga, da se
sprejme.
Župan da odlok na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 13) Potrditev statutov krajevnih skupnosti
Svetnik Radovan Rusjan v imenu statutarno pravne komisije predstavi sprejeto stališče.
Predlaga potrditev statutov vseh treh KS.
Župan da statute v razpravo.
Svetnik Marjan Murovec želi pojasnilo glede 5.-ega člena, ki poimenuje praznik KS Renče
»Mohorjevo«.
Svetnica Katjuša Žigon pojasni, da drugega imenovanega praznika KS Renče ni.
Župan da statute na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 10
PROTI 0
Župan ugotovi, da so statuti v predlaganem besedilu potrjeni.
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Ad. 14) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini
Renče-Vogrsko
Svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal pojasni razlog priprave pravilnika.
Odbor za družbene dejavnosti je predlog potrdil.
Župan da predlog pravilnika na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 9
PROTI 2
Župan ugotovi, da je pravilnik v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 15) Potrditev pogodb o prenosu nepremičnin
Župan pove, da se to nanaša na zemljišča ob cesti Vogrsko – Volčja Draga, ki so bila potrebna
ob rekonstrukciji ceste.
Župan da potrditev na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da so pogodbe v predlaganem besedilu potrjene.

Ad. 16) Prodaja zemljišč
Tajnik Negovan Božič pove, da prodaja zemljišč izhaja iz letnega načrta, sprejetega v mesecu
marcu. Sedaj je potrebno obravnavati 4 točke, ki se nanašajo na popravljeni načrt.
Svetnik Nevo Pregelj v imenu odbora za gospodarstvo pove, da se odbor s predlagano ceno
strinja.
Svetnica Vanda Ožbot vloži pisno pripombo na lastništvo zemljišča parc. št. 2539 k.o.
Šempeter.
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Župan da predlog vseh štirih sklepov o nakupu na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je predlog v predlaganem besedilu sprejet.
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Ad. 17) Polletno poročilo o izvajanju proračuna
Računovodkinja Beti Čufer predstavi polletno poročilo o izvajanju proračuna.
Svetnik Nevo Pregelj predstavi stališče odbora za gospodarstvo.
Župan da poročilo na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je polletno poročilo v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 18) Rebalans proračuna
Računovodkinja Beti Čufer pojasni predlog in vsebino rebalansa.
Svetnik Nevo Pregelj v imenu odbora za gospodarstvo pove, da odbor nima pripomb.
Župan poda amandma na rebalans. KS Renče in KS Vogrsko imajo ogromno stroškov z
električno energijo. Predlaga, da se sredstva za el. energijo da dvema krajevnima skupnostma
iz postavke 150022030 – priprava investicijske dokumentacije.
Svetnik Marjan Murovec ima pomislek na postavko glede zmanjšanja odhodkov za izdelavo
OPN. Meni, da ni prav, da se OPN ne bo izvedel s takim tempom, kot je bilo načrtovano.
Župan pojasni, da postopek za izdelavo OPN traja 15 mesecev brez okoljevarstvenega
poročila. Z okoljevarstvenim poročilo traja postopek dve leti.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti zakaj je za tržnico v vseh štirih letih predviden enak
znesek. Želi vedeti, s kakšnim namenom. Želi tudi vedeti, zakaj je prišlo do izpada sredstev za
mrliško vežico v Renčah.
Župan pojasni, da je rebalans narejen samo za letošnjo fazo, za naprej pa ni usklajen.
Župan da predlog rebalansa z amandmajem za elektriko na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 9
PROTI 1
Župan ugotovi, da je rebalans s predlagano vsebino sprejet.
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Ad. 19) Razno
Župan predstavi koledar prireditev v občini do konca letošnjega leta. Opozarja, da na večini
prireditev pogreša prisotnost občinskih svetnikov.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, ali obstaja seznam sej.
Župan pojasni, da bodo naslednji seji dne 18. 11. in 16. 12.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kaj se je naredilo na lokacijskem načrtu za obrtno cono v
Renčah.
Župan pojasni, da se dela v zvezi s predvideno obrtno cono že izvajajo v točki, ki se nanaša na
odkup zemljišč.
Župan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal: Robert Ambrož

Aleš Bucik
ŽUPAN
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