OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
16. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek, 16. decembra
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, Janko Furlan, Katjuša Žigon in Tomaž Gregorič.
Opravičila sta se Samo Turel in Silvo Vončina.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Predlog dnevnega reda:
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Potrditev zapisnika 15. redne seje z 18. 11. 2008
Ad. 3) Potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 25. 11. 2008
Ad. 4) Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 2. 12. 2008
Ad. 5) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Ad. 6) Vprašanja in pobude
Ad. 7) Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko – 2. obravnava
Ad. 8) Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko – 2.
obravnava
Ad. 9) Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko v obdobju januar – marec 2009
- informacija
Ad. 10) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 – obravnava in sprejem
Ad. 11) Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 – 1. obravnava
Ad. 12) Razno
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Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan da predlog dnevnega reda v obravnavo. K obravnavi se ne prijavi nihče.
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) Potrditev zapisnika 15. redne seje z 18. 11. 2008
Župan da zapisnik 15. redne seje v obravnavo. K obravnavi se ne prijavi nihče.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 15. redne seje potrjen.

Ad. 3) Potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 25. 11. 2008
Župan da zapisnik 2. izredne seje v obravnavo.
Svetnik Radovan Rusjan ima pripombo glede števila prisotnih svetnikov, ki se mora na zadnji
strani glasiti »ZA 11«.
Župan da zapisnik s popravkom na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 2. izredne seje potrjen.

Ad. 4) Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 2. 12. 2008
Župan da zapisnik 1. izredne seje v obravnavo.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da se na prvi strani stavek »Svetnik Radovan Rusjan z
odgovorom ni zadovoljen, ker je sejo sklicalo pet svetnikov. Ker so prisotni vsi predlaga, da se z
vprašanjem obrne direktno na predstavnike civilne iniciative.« spremeni na naslednji način:
»Svetnik Radovan Rusjan z odgovorom ni zadovoljen, ker je sejo sklicalo pet svetnikov. Ker so
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prisotni vsi Nikita Fajt predlaga, da se z vprašanjem obrne direktno na predstavnike civilne
iniciative.«
Župan da zapisnik s popravkom na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 1. izredne seje potrjen.

Ad. 5) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Nataša Gorkič poda poročilo o točkah, ki so se obravnavale na prejšnji seji in o začetku
veljavnosti sprejetih sklepov in odlokov.
Na izredni seji je bil sprejet tudi odlok o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov
namenjenih prenosu in distribuciji električne energije, ki je bil objavljen naslednji dan in tako že
velja. Odlok je bil poslan tudi na ministrstvo za okolje in prostor in ELES
Župan poda poročilo o preteklih dogodkih. Pove, da je bilo največ dogodkov okoli daljnovoda v
Renčah.

Ad. 6) Vprašanja in pobude
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali se je sestal odbor za družbene dejavnosti in pastoralni
svet, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji.
Župan pove, da se na tem področju ni zgodilo nič razen tega, da je dobil še eno pritožbo zoper
zvonjenje. Govoril je z župnikom, ki je povedal, da bodo vse pritožbe obravnavali, dali pisni
odgovor in poizkušali iti ljudem naproti.
Svetnik Marjan Murovec pove, da je bil sklep prejšnje seje, da se bo v prvi polovici decembra
sestal predstavnik pastoralnega sveta in odbor za družbene dejavnosti. Želi izvedeti, ali je do
tega sestanka prišlo in kdo bi moral sestanek sklicati? Glede na to, da je bilo terminsko
določeno, ne ve, kje je razlog, da se odbor ni sestal s pastoralnim svetom.
Svetnik Vinko Jarc pove, da se odbor ni sestal, ker časa ni bilo. Meni, da to ni tako pomembno
in da se bodo sestali, ko bo čas. Če se je 500 let poslušalo zvonjenje, se lahko posluša še dva
meseca. Meni, da je to tako zelo nepomembno, da ko bo čas, se bodo o tem pogovarjali.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, zakaj se je ustavila izvedba optike v Renčah.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da Telekom predvideva, da se bodo dela nadaljevala še letos.
Svetnik Marjan Murovec pove, da je bila včeraj podpisana pogodba za izvedbo inštalacijskih del
in da se bodo inštalacijska dela pričeti v naslednjem letu. Predlaga, da občina povpraša
Telekom glede terminskega plana.
Župan pove, da je bil zadnji uradni odgovor Telekoma v oktobru. Občina bo poslala dopis
Telekomu in ga zaprosila, da poda dinamiko del, hkrati pa se bo to objavilo v občinskem glasilu.

Stran 3 od 16

Datum: 16. 12. 2008

Katjuša Žigon želi izvedeti, kako se smatra zemeljski plaz na Vogrskem.
Župan odgovori, da je plaz na Vogrskem pri hiši št. 62. Sam je bil pol ure po obvestilu na plazu.
Prav tako so se odzvale ostale pristojne službe. V kolikor grozi večja materialna škoda oz.
ogroženo občinsko premoženje, je občina dolžna ukrepati. V primeru, da škoda preraste 0,3
promila, se upošteva kot velika materialna škoda, zato občina sodeluje pri reševanju. Pri
konkretnem primeru je prišlo zaradi nepravilnega posega pri gradnji hiše. Sedaj bo Hidrotehnik
ugotavljal zakaj je do plazu prišlo. Župan je izdal odredbo o nujnem intervencijskem ukrepu za
izvedbo bypass-a.
V Kotišču sta bila dva manjša plaza, katere je sam izvajalec del saniral.
Glede na slabo vreme je dogovorjeno, da se sistematično očisti in uredi odvodnjavanja cest in
polj. Škoda, ki nastaja zaradi zamašenih odtokov, je bistveno večja kot znaša strošek čiščenja.
V naslednjem letu se bodo zaščitile vsaj ceste in zato je nujno, da se spomladi naredil plan
vzdrževanja.
Svetnik Janko Furlan pove, da je bil Stefanovič opozorjen na nepravilnost posega. Prekinil je
staro obstoječo pot in sedaj tamkajšnji lastniki nimajo direktnega pristopa do njihovih njiv.
Predlaga, da v primeru financiranja s strani občine le-ta zahteva, da se vzpostavi prvotna pot.
Župan pove, da je občina dolžna vse geološke raziskave narediti in pomagati ljudem. Če plaz
poškoduje občinsko lastnino, občina pomaga. Do sedaj občina s plazovi ni imela drugih
stroškov.
Svetnik Gregor Kobal poda pobudo v zvezi z izvajanjem začasne prometne ureditve. Občina naj
apelira na izvajalca del na Gradišču sicer bo sam tam ustavil avto do prihoda policije.
Župan odgovori, da so včeraj imeli sestanek na to temo. S policijo je bilo dogovorjeno za
nadzor.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da je to že sporočil policiji. Obveščen je, da so že ustavljali.
Župana dopolni, da so ob ogledu stanja v občini v petek popoldne s predstavnikom civilne
zaščite vse poslikali. Tako je vse dokumentirano, kaj se je dogajalo v petek popoldne oziroma
zvečer.
Svetnica Vanda Ožbot želi izvedeti, kaj je z razpisom za ekološke otoke.
Svetnik Nevo Pregelj ji odgovori, da ima en izvod pripravljen, pripravlja pa še druge.

Ad. 7) Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Renče-Vogrsko – 2.
obravnava
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič predstavi predlagane spremembe statuta.
Svetnik Gregor Kobal ima pripombo glede vodenja evidenc rojstev in smrti. Želi izvedeti, ali že
obstajajo kakšne evidence, ki bi se jih samo ažuriralo ali bo potrebno vse to na novo narediti.
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič pojasni, da evidence vodi in upravlja upravna
enota. Občina v statutu potrebuje podlago, da lahko upravno enoto zaprosi za podatke.
Župan da predlog sprememb statuta na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
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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 – 2. obravnava
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič predstavi predlagane spremembe poslovnika.
Svetnica Katjuša Žigon želi izvedeti, ali predlog sprememb in dopolnitev poslovnika pri
glasovanju predvideva samo DA ali PROTI, torej brez vzdržanih.
Župan pojasni, da to drži.
Svetnica Nataša Podgornik ima pripombo glede 60. člena. Prav tako 69.-i člen ni pravilno
številčen.
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič potrdi, da bosta predloga popravkov upoštevana.
Župan da predlog sprememb in dopolnitev poslovnika s popravki na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da so spremembe in dopolnitve poslovnika v predlaganem besedilu sprejete.

Ad. 9) Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko v
obdobju januar – marec 2009 - informacija
Računovodkinja Beti Čufer poda pojasnilo sklepa.
Župan pove, da je to samo seznanitev z vsebino sklepa, ki ga je sprejel.

Ad. 10) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
– obravnava in sprejem
Tajnik Negovan Božič predstavi vsebino sklepa in zakonsko podlago.
Svetnica Vanda Ožbot želi izvedeti, koliko je vrednost točke v drugih občinah.
Župan pojasni, da je vrednost točke enaka.
Župan da sklep na glasovanje.
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Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 11) Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 – 1.
obravnava
Župan pove, da je bil osnutek proračuna obravnavan na odboru za gospodarstvo in odboru za
infrastrukturo. Pojasni strukturo prihodkov in odhodkov in posamezne postavke.
Posebej pojasni rudarsko pravico. Občina iz tega naslova dobi 60 odstotkov, država pa 40
odstotkov. Tako občina prejme okoli 14.000,00 EUR na leto, škoda zaradi preobremenitve cest
iz naslova te dejavnosti pa je vsaj 10 krat večja. Goriške opekarne in Martex dobijo surovino
praktično zastonj, za seboj pa pustijo opustošenje.
Predstavi večje projekte v izvajanju. Prvi velik projekt je rekonstrukcija ceste Vogrsko - Volčja
Draga. Drugi je Renška obvoznica, ki bo končana naslednje leto. Tretji projekt je revitalizacija
Kulturnega doma v Bukovici in iz izgradnja Zorana Mušiča. Projekt obsega ureditev kulturnega
doma in okolice in se bo predvidoma končal v letu 2010. Odbor za gospodarstvo se s
predlogom treh projektov strinja.
Investicija Telekoma v Renčah je prinesla okoli 70.000,00 EUR iz naslova odškodnine.
V tem letu je bilo samo v športni park v Renčah vloženih 10% prihodkov iz proračuna občine.
Na področju družbenih dejavnosti je bilo razdeljeno veliko sredstev, kar je naletelo na zelo
pozitiven odziv občanov.
Vsi predlogi glede proračuna se bodo po posameznih odborih obravnavali, pričakuje pa
uravnotežene predloge v smislu predlagani prihodki – predlagani odhodki.
Župan odpre diskusijo.
Svetnica Nataša Podgornik poda predlog in pripombo v pisni obliki. Pripomba se nanaša na
preimenovanje postavke za izgradnjo kulturne dvorane na Vogrskem in neobstoj postavke
financiranja umetniškega vodje.
Predlog 1:
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Predlog 2:
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Svetnik Vinko Jarc ima predlog glede financiranja političnih strank, ki so dobile glasove na
zadnjih volitvah in ki so prisotne v občinskem svetu. Vse sosednje občine imajo rezervirana
sredstva v proračunu, občina Renče-Vogrsko pa ne.
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Župan predlaga, da se ta predlog preda komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Svetnica Katjuša Žigon pove, da je politika tudi naša občina. Če ne bi bilo politike, občine in
občinskega sveta ne bi bilo, zato je potrebno to tako jemati.
Svetnik Janko Furlan pove, da ga moti način financiranja krajevnih skupnosti Bukovica in Volčja
Draga. Kdo bo plačeval stroške kot so npr. elektrika?
Računovodkinja Beti Čufer pojasni, da so to sredstva, ki jih bodo krajevne skupnosti dobile, niso
pa razdeljena po materialnih stroških. Za v naprej se ne da načrtovati, koliko bo katerih
stroškov. V drugem branju bo to bolj razdeljeno.
Župan pojasni, da je bilo krajevnim skupnostim odvzeto polovica sredstev za vzdrževanje
infrastrukture s tem, da občina ustanavlja režijski obrat za vzdrževanje.
Svetnica Vanda Ožbot želi izvedeti, kje so finančni načrti krajevnih skupnosti.
Župan pojasni, da so načrti le predlogi, za katere ni nujno, da jih upošteva. Krajevne skupnosti
bodo morale prilagoditi finančni načrt znesku, ki ga bodo prejele krajevne skupnosti.
Svetnica Nikita Fajt želi izvedeti ali lahko finančne načrte dobi vsaj odbor za gospodarstvo, ker
jih do sedaj niso videli.
Župan pojasni, da finančni načrt razen krajevne skupnosti Bukovica ni podala nobena druga
krajevna skupnost. V Renčah je bilo rečeno, da vzdrževanje cest prevzame občina in
razmišljajo samo še o kulturnem in športnem življenju. O vzdrževanju cest ne razmišljajo.
Katjuša Žigon pove, da investirani znesek v renški športni park v višini 320.000,00 EUR prijetno
preseneča, predlaga pa, da se v naslednji številki občinskega lista v obliki članka objavi
investirane zneske. Ljudje namreč s takimi investicijami niso seznanjeni.
Župan da besedo predsednikom odborov in komisij.
Svetnik Nevo Pregelj v imenu odbora za gospodarstvo in proračun pove, da v odboru obstaja
bojazen zmanjševanja prihodkov.
Svetnik Marjan Murovec v imenu odbora za okolje in prostor pove, da so zaključke navedli v
zapisniku. Posebej opozori na bistveno zmanjšano postavko, s katero se ureja manjše
infrastrukturne objekte v občini. Meni, da zaradi komunalne podhranjenosti postavke ne bi smeli
zmanjševati, temveč jo obdržati vsaj v višini zneska lanskoletne postavke. Svetnika Murovca
moti tudi, da se je veliko povečal strošek plač za občinsko upravo, da ni predviden strošek
skupne občinske uprave, da za pripravo izgradnje obrtnih con ni planirano več denarja in da
osnutek proračuna ni imel pisne obrazložitve.
Župan v odgovoru pove, da so proračunski prihodki omejeni, zato apelira na svetnike, da
razmišljajo v tem duhu. Prihodkov za zadovoljiti vse potrebe, ki se pojavljajo, je enostavno
precej premalo.
Računovodkinja Beti Čufer pove, da so finančni načrti KS zelo nepregledni, ker je pač to prvo
branje. V skupnem znesku je tekoči transfer kot lani povišan za investicijski transfer v višini
polovice.
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Svetnica Vanda Ožbot vloži predlog v naslednji pisni obliki:

VANDA OŽBOT
Svetnica v občinskem svetu občine Renče-Vogrsko
Datum: 11. 12. 2008
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET
Bukovica 43
5293 VOLČJA DRAGA

zadeva: 16. redno seja Občinskega sveta – 16. 12. 2008
Predlog amandmaja k Odloku o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2009

1. Predlog amandmaja:
Župan pove, da se strinja, da je veliko pritiskov s strani krajanov. Občinski svet mora realno
oceniti,
kajo se
lahko naredi
z obstoječimi sredstvi
optimalni razvoj občine. Za vse denarja ni
V Odlok
proračunu
občine Renče-Vogrsko
se vnese za
postavka
in to je potrebno povedati ljudem.
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Svetnik
pridruži
ob 19.00.
1302 Silvo Vončina
Cestni se
promet
in infrastruktura
13002060 Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga
Svetnica
Žigon predlaga, da odbor za gospodarstvo in…..
proračun
dobi kopijo vseh
420401Katjuša
Novogradnje
100.000
predlogov, ki se nanašajo na proračun.
2. Obrazložitev:

Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga (od meje z občino Šempeter Vrtojba do križišča za
Bukovico) je že dve leti v proračunu občine Renče -Vogrsko znesek 44.500. Niti leta 2007, niti
letos se ni na tem projektu naredilo nič, sredstva pa so se porabila za druge projekte. Postavka
ostaja vsako leto enaka, znesek se ne prenese v naslednje proračunsko leto.
V proračunu za leto 2009 je tako za ta projekt namenjen isti znesek 44.500 EUR (420899 Plačila
drugih storitev in dokumentacije).
Po naročilu služb Občine Renče-Vogrsko sem že pridobila skoraj vsa soglasja lastnikov zemljišč,
v katera bi bilo z izvedbo projekta potrebno posegati.
Izvedba celotnega projekta znaša cca. 330.000 EUR.
Predlog: Investicija naj bo dvoletna: v letu 2009 se izdela dokumentacijo ter začne z deli,
zaključi pa se v proračunskem letu 2010.
Ustrezno naj se zmanjša sredstva na postavkah, ki realno niso izvedljive v letu 2009.
Z izvedbo pločnika bi rešili tudi križišče pri zapornicah.
Vanda Ožbot
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Župan se s predlogom strinja in pove, da je bil sam prisoten na sestankih vseh odborov.
Povečanje stroškov za plače občinske uprave se nanaša na zaposlitev dodatnih ljudi. Druga
obravnava bo usklajena in bo imela vse potrebne predloge. Zelo pomembno je, da po sprejetju
proračuna vsi zagovarjajo isto stališče. V Renčah je bilo investirano zelo malo v infrastrukturo,
veliko pa v razvoj športnega parka. Osebno je s tem razporedom koriščenja sredstev
zadovoljen.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da je slišal nekaj pripomb na postavke mrliških vežic. Glede na
izkušnje preteklih dveh let je bilo realizirano vse, kar je bilo načrtovano. Meni, da je proračun živ
in da se lahko tokom leta sredstva prerazporejajo. Meni, da mora biti proračun zastavljen tako,
da je občina razvojno naravnana in ne vidi problema, da bi ga realizirali tudi v prihodnjem letu.
Svetnik Marjan Murovec pričakuje, da bo do drugega branja ocenjena realna poraba, torej taka,
kot naj bi bila. Nujno je zagotoviti ljudem varnost in v tem kontekstu je potrebno nekaj narediti
tudi na pločniku v Volčji Dragi. Prav tako bi bilo potrebno nekaj ukreniti tudi glede stanja križišča
pri železniškem prehodu v Volčji Dragi. Izrazi bojazen, da so predvidena sredstva za izgradnjo
malih projektov že porabljena. V preplastitvi ceste Oševljek – Renče ni omenjen potrebni del, ki
ga bo morala plačati občina.
Župan pove, da so v drugem branju samo znani prihodki in odhodki, zato je odločitev za drugo
branje takoj po novem letu tudi najbolj pravilna. V Volčji Dragi je bilo letos porabljenih ogromno
lastnih sredstev za rekonstrukcijo ceste Vogrsko – Volčja Draga, sanacijo mostu pred
Poligalantom, obvoz pred pokopališčem v Bukovici, rekonstrukcijo ceste in vodovoda v Kotišču,
zato je zelo neupravičeno mnenje, da se v Volčji Dragi ne dela nič.

Ad. 12) Razno
Svetnica Vanda Ožbot pove, da ni seznanjena s silvestrovanjem v Renčah.
Župan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisal: Robert Ambrož
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