OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
15. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v ponedeljek, 18.
novembra 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, člani nadzornega odbora, občinska uprava in mediji
Na začetku je bilo prisotnih 13 svetnikov in sicer: Vanda Ožbot, Marjan Murovec, Nikita Fajt,
Radovan Rusjan, Nevo Pregelj, Jožef Hvalica, Vinko Jarc, Gregor Kobal, Valter Mlečnik, Nataša
Podgornik, Samo Turel, Janko Furlan in Tomaž Gregorič. Silvo Vončina se je pridružil ob 17.08.
Opravičila se je Katjuša Žigon.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Predlog dnevnega reda:

Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Predlog spremembe cen vod – poročevalec: g. Miran Lovrič
Ad. 3) Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 23. 10. 2008
Ad. 4) Poročilo o izvajanju sklepov prejšnje seje
Ad. 5) Vprašanja in pobude
Ad. 6) Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave MEDOBČINSKA UPRAVA
OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO in MIREN-KOSTANJEVICA – 2.
Obravnava
Ad. 7) Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Renče-Vogrsko – 1. obravnava
Ad. 8) Sprememba in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko – 1. obravnava
Ad. 9) Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
Ad. 10) Odlok o občinskih javnih cestah – 1. obravnava
Ad. 11) Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Renče-Vogrsko
Ad. 12) Nakup zemljišča
Ad. 13) Razno
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Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan da predlog dnevnega reda na obravnavo.
Župan da predlog dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je dnevni red v predlagani obliki sprejet.

Ad. 2) Predlog spremembe cen vod – poročevalec: g. Miran Lovrič
Župan preda besedo poročevalcu Miranu Lovriču. Miran Lovrič pojasni, da predlog temelji na
osnovi uredbe cen o oblikovanju cen komunalnih storitev in pojasni vsebino predloga.
Darja Rijavec predstavi bistvene razlike v pravilniku od dosedanjega oblikovanja cen.
Župan povzame, da se je do sedaj poraba vode obračunavala na osnovi zakona o kontroli cen,
ki je predpisoval, kako se lahko cene spreminjajo. Te cene se niso veliko spreminjale, zato
imamo sedaj ceno iz leta 2002. V Sloveniji je cena zelo različna. Ker ni prišlo do podražitve cen,
je javni zavod z amortizacijo pokrival izgubo iz tekočega poslovanja. Te amortizacije je bilo
vsako leto manj, zato je strošek vzdrževanja prehajal neposredno na občine. Obračunana
amortizacija je bila na 50 let, to pomeni 2%. Večina vodovodov je salonitnih in niti slučajno ne
zdržijo toliko časa. To ni ekonomska cena, ki bi omogočala javnemu zavodu vzdrževati na tak
način, da bi občina ohranjala premoženje. Država je sedaj spremenila način obračunavanja.
Ločen strošek je omrežnina, ki pripada občini. Cena vode bo za vse enaka; tista naselja, ki
bodo imela daljše omrežje, bodo imela dražjo vodo. Zato je pomembno graditi koncentrirana
naselja. Omrežnina mora biti taka, da bo omogočila vsaj vzdrževati obstoječo infrastrukturo. Po
včeraj predstavljenem obračunu naj bi se voda podražila za tretjino. Voda je dobrina, ki je bila
do sedaj zelo poceni.
Župan preda besedo svetnikom.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kdaj bodo veljale nove cene.
Miran Lovrič pove, da je sprememba cene vode in uvedba kanalščine lahko najhitreje v
decembru.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali bo račun že razdeljen na dva sklopa omrežnina in
vodarina? Kaj pomeni, če nekatere od občin ne sprejmejo predloga.
Miran Lovrič pove, da bodo morale predlog sprejeti vse občine. Če občina ne sprejme, lahko
izgubi npr. del kohezijskih sredstev.
Svetnik Marjan Murovec predstavi primer občine Kanal, kjer sama občina upravlja vodovodno
omrežje.
Miran Lovrič odgovori, da v tej stvari velja neka solidarnost. Po tem ključu bi npr. Vinišče
plačevalo več kot center Renč. To so javne dobrine, ki tangirajo celotni del. Če hočemo, da
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sistem funkcionira, mora biti neka porazdelitev. Vse javne dobrine se tako izračunavajo. Strošek
vodarine bo za vse enak, strošek omrežnine pa različen.
Svetnik Vinko Jarc želi izvedeti, ali bo nov vodohram financiran iz te omrežnine.
Miran Lovrič pritrdi.
Svetnik Silvo Vončina želi pojasnilo o izgubljenem prihodku zaradi zmanjšanja prodaje. Želi tudi
pojasnilo glede tabele 6, kjer se v stroških pojavljajo višje cene uprave. Meni, da gre tukaj za
negospodarno poslovanje in preden bi se o ceni odločali, bi morali analizirati elemente, na
katerih sloni ta predlog. Osebno meni, da vsi navedeni elementi niso pravi temelj za dvig cene.
Darja Rijavec pojasni, da izgubljeni prihodek izhaja iz bistveno manjše količine zaradi enega
podjetja iz občine, ki je zmanjšalo obseg poslovanja. Manjša količina je tudi posledica manjše
porabe v letošnjem letu, ker ni bilo suše. Prodana količina vode dejansko pada.
Miran Lovrič doda, da obstaja nizka in visoka tarifa. Z drugo analizo lahko ugotovimo, da so
nekatere občine v prednosti zaradi koncentriranega omrežja in gospodarstva, ki porablja več
vode. V občini Renče-Vogrsko se poraba gospodarstva znižuje. Prizna, da je poslovanje VIK
odvisno od porabe vode.
Svetnik Silvo Vončina lahko sprejme utemeljitev samo opisno, vsebinsko pa ne. Cilj družbe je,
da porabi čim manj vode – vendar ali izhaja iz tega, da bomo kljub temu več plačevali. Postavke
so šibke in ne gredo v smeri varovanja okolja.
Darja Rijavec pove, da so prikazani samo sumarni podatki. Glede normativov, kako bi vodovodi
morali funkcionirati in kateri so upravičeni stroški, je v tem trenutku na republiškem nivoju v
izdelavi nek pravilnik, kako in kaj bi moralo biti vodeno in izkazano, s tem, da se vse zadeve
vodijo po sistemih.
Župan pove, da analiza mogoče res ni najbolj točna.
Svetnica Nikita Fajt želi prilogo, ki je navedena v gradivu, pa jo ni prejela. Želi tudi izvedeti,
kakšna je predlagana podražitev za sosednjo občino Miren-Kostanjevica oz. za sosednje
občine.
Župan pojasni, da imajo vse sosednje občine enako ceno z izjemo občine Kanalain prebere
cene vode v občinah po Sloveniji.
Svetnik Silvo Vončina predlaga, da se pripravi zrela analiza, ki bo primerna predstavitvi javnosti.
Svetnica Nataša Podgornik želi izvedeti, ali so predpisane sankcije za nesprejetje predloga.
Miran Lovrič pojasni, da je država predpisala način, ki se ga je potrebno držati, sankcije ima pa
občina.
Svetnica Vanda Ožbot predlaga, da do naslednje seje VIK pripravi poročilo o stanju
vodovodnega omrežja v občini Renče-Vogrsko.
Miran Lovrič pove, da bo morala občina sprejeti operativni program. Skozi ta operativni program
se na osnovi dejanskega stanja predlaga, kaj je potrebno narediti in kaj popraviti.
Župan zaključi z mislijo, da je v občini velika infrastruktura na prebivalca. Razloga, da se danes
plačuje nekaj več kot včeraj je v tem, da država želi ohranjati premoženje.
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Ad. 3) Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 23. 10. 2008
Svetnik Gregor Kobal v zapisniku pogreša odgovor na svoje drugo vprašanje.
Župan pojasni dogovorjeni način pisanja zapisnika, v primeru, da je potrebna kakšna
podrobnost, pa se lahko posluša tonski zapis.
Nataša Gorkič pove, da bo zapisnik dopolnjen z odgovorom.
Svetnik Marjan Murovec predlaga, da se točka 19. smiselno popravi z naslednjo obliko: »Župan
pojasni, da se dela v zvezi s predvideno obrtno cono že izvajajo v točki, ki se nanaša na odkup
zemljišč.«
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 14. redne seje potrjen.

Ad. 4) Poročilo o izvajanju sklepov prejšnje seje
Župan predstavi pobud svetnice Vande Ožbot glede odkupa prostorov v Kulturnem domu.
Pooblaščeni odvetnik je potrdil možnost ugodne rešitve primera in zato KS Bukovica-Volčja
Draga nadaljuje s postopkom.
Predsednica KS Bukovica-Volčja Draga pove, da je KS podal revizijo na vrhovno sodišče.
Možnost uspeha je.
Župan predstavi pobudo svetnice Vande Ožbot glede zamenjave zemljišč za namene ureditve
ekoloških otokov. Na sestanku s predsedniki KS je bilo dogovorjeno, da bo Nevo Pregelj
pripravil popis in projekt za izvedbo vseh ekoloških otokov v občini. Želje KS glede lokacij so že
pripravljene. Predvideno je, da bo projekt pripravljen do konca meseca, da bi v decembru izvedli
razpis, ekološke otoke pa uredili naslednje leto spomladi.
Župan predstavi pobudo svetnika Marjana Murovca glede izvedbe meritve hrupa ob uporabi
cerkvenih zvonov in sprejetje sklepa o ukinitvi uporabe zvonov v času od 22.00 do 07.00 ure.
Župan pove, da je glede tega govoril z upraviteljem cerkve v Renčah, ki ga je seznanil s
pregledom letošnjih dogodkov. Bila je pritožba enega krajana. Prav tako je govoril s
predsednikom župnijskega pastoralnega sveta, ki je sprejema odločitev o tem, kakšno bo
zvonjenje. Po zakonu o hrupu je zvonjenje izključeno iz meritev hrupa. Po današnjem razgovoru
s predsednikom Urošem Kobalom sta se dogovorila – glede na njegovo izjavo, da ne bodo
vztrajali pri zvonjenju, ki bilo moteče za večino ljudi, da se bodo poizkusili prilagoditi in se o tem
želijo tudi pogovoriti, da se bodo v prvi polovici decembra sestali predstavniki cerkvenega sveta
in odbora za družbene dejavnosti, da poizkušajo najti neko skupno rešitev glede tega. V
nasprotnem primeru bodo verjetno ljudje, ki živijo v neposredni bližini, imeli tudi kakšne druge
zahteve. Župan upa, da je predlog sprejemljiv.
Svetnik Marjan Murovec pozdravlja to pot in pričakuje, da bo pobuda uslišana.
Svetnica Vanda Ožbot želi odgovor glede svoje pobude za konkretni ekološki otok.
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Župan pojasni, da predlog obravnava odvetnik Ambrožič Boris, ki zastopa občino v menjavi
zemljišč s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov. Tako Občina kot Sklad imata kar nekaj
zemljišč, ki jih ne bi smela imeti ne prvi ne drugi. Primeri se rešujejo po sklopih.
Župan poda poročilo o dogajanjih v obdobju od prejšnje seje do danes. Poudari uspehe
športnikov, otvoritev ceste Vogrsko – Volčja Draga, odkup zemljišč okoli Kulturnega doma v
Bukovici, zaključek ceste pri pokopališču v Bukovici, izgradnjo mrliške vežice na Vogrskem,
obnova ceste in vodovoda na Hotišču, pridobljeno dovoljenje za priključek ceste pri Martex-u,
pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev plinovoda na renški obvoznici, prijavo na razpis
za projektiranje športnega parka v Renčah, pripravo razpisne dokumentacije za čistilno napravo
in primarno kanalizacijo v celi občini, podelitev sredstev za borce, upokojence in Karitas,
zaključek gradbenih del v ambulanti Renče, zaključek gradnje mostu pri Mohorinih, oddaja del
za most pri Vinišču, protest krajanov Martinučev glede gradnje v Martinučih, ureditev ceste v
Lamovem oz. na Zmajni, urejanjem skupnih javnih gospodarskih služb in težave z lastništvom
Komunale Nova Gorica. Odlok o skupni občinski upravi so prejeli občini Miren-Kostanjevica in
Šempeter-Vrtojba.

Ad. 5) Vprašanja in pobude
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali je država že refundirala sredstva za Renško obvoznico.
Župan pove, da so bili zahtevki predloženi do 30. 9. Po tem je sledila kontrola celotne
dokumentacije, v kateri ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. Prva izplačila bodo v mesecu
decembru in takrat je prva možnost za nakazilo občini.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kdaj bo priključek pri Martex-u končan.
Župan pojasni, da ni odvisno samo od občine, v vsakem primeru pa še letos.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali je pridobljeno gradbeno dovoljenje za mrliško vežico v
Renčah.
Župan odgovori, da je podpisana pogodba z rokom 15. 1. 2009.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kdaj bo NRP usklajen z obdobjem več let v naprej.
Župan odgovori, da je bolj smiselno opraviti prvo branje v letošnjem letu, drugo branje pa v
naslednjem letu zaradi točnejših podatkov. Prvo branje bo 16. decembra.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kaj je s projektom obnove spominskega parka Zorana
Mušiča in revitalizacije Kulturnega doma glede na informacijo iz občinskega glasila, da so bila
za to pridobljena evropska sredstva.
Župan pojasni, da sta bila oba projekta vezana na odkup kleti Kulturnega doma in odkup
zemljišč okoli Kulturnega doma. Vezana sta tudi na obnovo ceste od Poligalanta do Kulturnega
doma. Ugotoviti je potrebno, kakšna je rešitev za ta Kulturni dom in ali bomo lahko vanj umestili
občinsko upravo.
Svetnik Marjan Murovec želi pojasnilo, kako potekajo aktivnosti za pridobljena evropska
sredstva na spomeniku Zorana Mušiča.
Župan pojasni, da so sredstva za prenovo objekta in zunanjosti. Zunanjost se lahko projektira,
notranja vsebina pa je vezana na tožbo. Za kletne prostore, ki so predmet spora, občina nima
sogovornika.
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Svetnica Vanda Ožbot želi izvedeti, ali je kdo šel na MONG prevzeti dokumentacijo idejnega
projekta pločnika iz Volčje Drage do Bukovice.
Župan odgovori, da so bili projekti prevzeti in komisija je pregledala rešitev, ki pa danes ni več
ustrezna. Potrebno je narediti projekt za vse elemente, ki sodijo k cesti v smislu kompleksne
rešitve. Pridobljena sredstva bodo porabljena v letošnjem, naslednjem in letu 2010.
Svetnica Vanda Ožbot opozarja zaradi zahtevka, da je zbor krajanov podal zahtevek, da se
uredi tudi kolesarska steza zaradi otrok, ki obiskujejo šolo.
Župan pove, da je potrebno upoštevati obstoječo širino cestnega telesa, večinsko mnenje pa se
nagiba k rešitvi s pločnikom na obeh straneh in izvedbo kolesarske steze južno od parka.
Župan doda, da so za športni park v Renčah odkupljena vsa zemljišča in v pripravi je
dokumentacija za oddajo projektiranja.
Svetnik Radovan Rusjan predstavi pobudo iz Oševljeka. Tamkajšnji krajani imajo pokopane
prednike na pokopališču v Gradišču, zaradi tega predlagajo, da bi občina prispevala k ureditvi
pokopališča.
Župan pove, da imajo ljudje vedno več želja in občina ne more izpolniti vseh s sredstvi, ki so na
razpolago. Prepričan je, da je potrebno Renče čim prej priklopiti na avtocesto, s čimer bi
omogočili razvoj kraja.

Ad. 6) Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČEVOGRSKO in MIREN-KOSTANJEVICA – 2. Obravnava
Nataša Gorkič pojasni vsebino odloka. K prvotnem predlogu odloka je pristopila tudi občina
Miren-Kostanjevica. Skupna občinska uprava bo pričela z občinskim redarstvom in
inšpekcijskim nadzorstvom. Sedež skupne občinske uprave bo v Šempetru, stroške pa se bo
delilo glede na delež prebivalstva, kar znaša za občino Renče-Vogrsko 27,26%. Na začetku sta
predvidena dva inšpektorja in trije redarji.
Župan poudari, da je to druga obravnava. Na dveh občinskih svetih je bilo v sosednjih občinah
že sprejeto, kar pomeni, da vsakršna sprememba odloka pomeni tudi spreminjanje v ostalih
občinah. Če svetniki menijo, da ni kakšne velike vsebinske napake, bi bilo nesmiselno
sprejemati odlok v kakšni drugi obliki.
Župan odpre diskusijo.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, na kakšni osnovi sta bila določena dva inšpektorja in trije
redarji.
Tajnik Negovan Božič pojasni, da bo imela skupna uprava vodjo, ki bo tudi prekrškovni organ,
drugi inšpektor pa je primarno namenjen nadziranju cestnega prometa. Redarji bodo
predvidoma morali delati tudi preko sobot, nedelj in praznikov.
Svetnik Samo Turel želi izvedeti, ali je v predstavljenem izračunu že vsebovano 50% pokrivanje
države. Drugo vprašanje se nanaša na način poteka izterjave.
Župan odgovori, da izračun že vsebuje sofinanciranje države. Glede izterjave glob še ni
dorečeno, predvideva se izterjava preko davčne uprave.
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Župan da predlog odloka na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 7) Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Renče-Vogrsko – 1.
obravnava
Nataša Gorkič predstavi predlagane spremembe za odpravo pomanjkljivosti. Večina sprememb
je na statutarno pravni komisiji usklajena.
Župan pove, da je največja sprememba pri načinu pošiljanja gradiva. Zelo pomembno je, da vsa
gradiva obravnavajo matični odbori oziroma odbori, katerih vsebina se tiče. Na samem
občinskem svetu se svetniki s tem seznanijo in sprejmejo ali ne.
Svetnica Nataša Podgornik želi izvedeti, ali lahko danes postavi konkretna vprašanja.
Župan odgovori, da je danes obravnava, drugo branje pa pomeni vlaganje amandmajev in
predlogov. Danes je potrebno samo ugotoviti, ali je ta sprememba taka, da gre v drugo branje.
Če je kakšen konkreten predlog naj gre to na statutarno pravno komisijo, ki bo do naslednjič
stvari preučila in predlagala amandmaje, če je potrebno.
Svetnica Nataša Podgornik želi izvedeti glede statuta v tretjem členu, ko se dodaja nova alineja
v 39. členu. Na podlagi česa je dodana ta, da samostojno odloča o pridobitvi in odtujitvi
premoženja v vrednosti do 4.000,00 EUR.
Župan pojasni, da se to nanaša na zemljišča, ki so v letnem planu prodaje. Do 4.000,00 EUR
lahko župan proda brez sklepa občinskega sveta.
Svetnica Nataša Podgornik želi pojasnilo glede poslovnika. V 12.-em členu teh sprememb, ko
se v 76.-em členu spreminja beseda »dni« v »tedne« želi izvedeti, ali bo za naslednje leto
predpisan seznam sej, po katerem bo lahko član občinskega sveta vedel, kdaj bo tri tedne pred
sejo, da bo lahko vložil predlog za odlok. Piše, da bodo svetniki prejemali gradivo sedem dni
pred sejo, v členu pa je napisano, da bodo tri tedne pred sejo morali vložiti predlog za odlok.
Nataša Gorkič pojasni, da bodo gradiva poslana najprej na odbor. Ko bo na odboru usklajeno,
svetniki to gradivo prejmejo. Gradivo bo pripravljeno veliko prej. Isto velja za predlog odloka, ki
ga bo vložil svetnik. Predlog bo najprej poslan komisiji.
Svetnica Nataša Podgornik želi pojasnilo glede 21.-ega člena, kjer piše, da se 4. odstavek 21.
člena spremeni. Ali to pomeni, da se sedanji 4. odstavek briše in ne bo določeno za izredno
sejo?
Svetnik Samo Turel pojasni, da se to zaradi smiselnosti briše.
Župan da predlog sprememb statuta na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI 14
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da so spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu sprejete.

Ad. 8) Sprememba in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko – 1. obravnava
Župan da predlog sprememb poslovnika na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Župan ugotovi, da so spremembe in dopolnitve poslovnika v predlaganem besedilu sprejete.

Ad. 9) Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
– 1. obravnava
Župan poda uvodni komentar. Meni, da bi bilo najbolj racionalno, če bi se vse tri občine združile
in naredile »Komunalo« z 20 do 25 zaposlenih, ki bi lahko opravljali vse aktivnosti na nivoju, da
bi bilo spodobno narejeno.
Župan preda besedo tajniku.
Tajnik Negova Božič pojasni vsebino odloka. Pove, da se s tem odlokom določa, katere naj bi
bile obvezne in katere izbirne gospodarske javne službe. Predlog odloka se lahko glede na
okoliščine še precej spremeni. Novost je varstvo uporabnikov preko sveta uporabnikov, ki bi
usklajeval interese krajanov in podajal predloge županu ali občinskemu svetu za spremembo ali
izboljšanje stanja in tudi podajal pripombe na delo izvajalcev gospodarskih javnih služb.
Župan da predlog odloka v obravnavo.
Svetnik Silvo Vončina želi pojasnilo, ali se je moč izogniti spremembam odloka zaradi
vsakokratne spremembe v izvajalcih ali oblikah organiziranosti izvajalcev. Ali je možno brez
sprememb urejati od primera do primera ali pa mora biti to že v naprej natančno določeno.
Danes namreč še ne poznamo prave oblike.
Tajnik Negovan Božič pojasni, da mora biti po navodilih pisca odlokov za vse občine dr. Možina
to eksplicitno navedeno.
Svetnik Valter Murovec želi pojasnilo glede finančnega vidika ustanavljanja gospodarskih javnih
služb.
Župan s primeri okoliških komunalnih podjetij odgovori in z izkušnjami glede nivoja storitev
Komunale Nova Gorica.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, ali bo občina izbirala krajevnim skupnostim koncesionarja.
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Župan odgovori, da so krajevne skupnosti izrazile željo, da bi imele skupnega upravljavca. Vsaj
en svoj režijski obrat bo občina imela. Odbor za gospodarstvo bo to temo obravnaval.
Tajnik Negovan Božič dopolni odgovor, da mora vzdrževanje pokopališč izvajati gospodarska
javna služba v obliki javnega podjetja, koncesije ali režijskega obrata. Izjema pravi, da se to
lahko poveri krajevni skupnosti.
Svetnica Vanda Ožbot pove, da je glede na lastništvo pokopališč pravilno, da občina upravlja s
pokopališči. Stroški dosedanjih vzdrževalcev pokopališč so namreč pretirani.
Svetnik Silvo Vončina meni, da so gospodarske javne službe temeljni fokusa delovanja občine
in zato bi vsaj dve stvari morali preučiti. Iz analiz delovanja podjetij se kaže, da profiti strašno
naraščajo in da vpliva nanje lokalne skupnosti nimajo. Potrebno bi bilo narediti ekonomsko
študijo upravičenosti, kjer bi se pregledalo formiranje in delovanje teh skupnih javnih služb.
Pomembno je tudi ohraniti vpliv v teh gospodarskih javnih službah, da bodo delovale ne glede
na obliko v interesu lokalne skupnosti. Če nimamo večinskega deleža v javnih podjetjih, tudi
vpliva na delovanje in formiranje cen nimamo. Misli, da je za to področje potrebno preučiti in
poiskati dolgoročne rešitve, ki bodo utemeljene. Hitenje in sprejemanje nekih odlokov se mu ne
zdi primerno.
Župan povzame, da je to občutljiva tematika, da preskočimo naslednjo sejo, da se temeljito
pogovorimo s predsedniki KS na odboru za gospodarstvo in da prinesemo neko rešitev. Strinja
se, da se pripravi elaborat. V ustanovitev komunalnega podjetja je prepričan.
Župan da predlog odloka na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.
Svetnik Samo Turel zapusti sejo.

Ad. 10) Odlok o občinskih javnih cestah – 1. obravnava
Tajnik Negovan Božič predstavi vsebino odloka.
Župan pove, da tudi ta odlok zahteva temeljito pripravo v odboru za gospodarstvo. To ni
zadeva, ki bi se podrobno obravnavala na občinskem svetu.
Svetnik Janko Furlan ima pripombo glede 63.-ega člena. Predlaga, da se določi, koliko stran od
roba asfalta se lahko sme saditi ali orati.
Župan da predlog odloka na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.
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Ad. 11) Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Župan pojasni vsebino pravilnika.
Svetnica Vanda Ožbot želi izvedeti, ali se nagrade izplačujejo na sejo. Svet KS Bukovica je imel
9 sej, KS Renče pa 22 sej. Ne ve, zakaj taka velika odstopanja. Meni, da bi morala biti ena seja
na mesec.
Nataša Gorkič pove, da je statutarno pravna komisija podala jasno mnenje, da pravilnika ne
morejo določati same krajevne skupnosti, ker so točno taksativno našteti vsi akti krajevne
skupnosti, ki so sploh možni. Poleg tega bi bilo to potrebno narediti na ravni občinskega sveta,
da bi veljalo za vse enako.
Svetnica Vanda Ožbot predlaga, da se pravilniku doda, da sejnine financira krajevna skupnost
iz lastnih sredstev. Pove tudi, da se delo svetnika in predsednika KS ne more primerjati.
Predsednik krajevne skupnosti ima namreč veliko več dela.
Župan odgovori, da je obseg dela predsednika krajevne skupnosti odvisen od tega s čem se
krajevna skupnost ukvarja. Krajevne skupnosti so napovedale, da se ne bodo več ukvarjale z
izgradnjo, kar pomeni, da bo za predsednike krajevne skupnosti manj dela. Predlaga dopolnitev
člena v naslednji vsebini: »določila tega člena se uporablja tudi za predsednika in člane sveta
krajevne skupnosti. Za izvrševanje tega člena je pristojen svet krajevne skupnosti iz sredstev za
delovanje krajevne skupnosti«.
Župan da predlog pravilnika na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Župan ugotovi, da je pravilnik v predlagani obliki sprejet.

Ad. 12) Nakup zemljišča
Župan pove, da je bila narejena cenitev parcele št. 2540 v izmeri 40 m2.
Tajnik Negovan Božič pove, da je to zemljišče na Zmajni lastnice Sulič Gracijele.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Stran 10 od 11

Datum: 18. 11. 2008

Ad. 13) Razno
Župan pove, da je pet svetnikov izkoristilo možnost za sklic izredne seje občinskega sveta, zato
sklicuje izredno sejo v torek, 2. 12. 2008. Gradivo je predano svetnikom. Prav tako je predana
sodba v zadevi tožbe občine Renče-Vogrsko zoper izdajo gradbenega dovoljenja. Sodba
potrjuje, da je spor stvar lastnikov zemljišč in ELES-a in občine, ki je v tem primeru naredila vse,
kar je mogla.
Župan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisal: Robert Ambrož
Aleš Bucik
ŽUPAN
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