OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-1/2013-2
Bukovica, 7. 2. 2013

ZAPISNIK
17. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek,
7. februarja 2013, 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 in župan:
Aleš Bucik, Katjuša Žigon, Marjo Rutar, Karmen Furlan, Vanda Ožbot, Borut Kerševan,
Aldo Mozetič, Stanko Šemrl, Viktor Trojer, Katarina Valič, Alenka Gregorič, Radovan
Rusjan, Rajko Lasič, Silvester Vončina in Nedeljko Gregorič.
Opravičeno odsoten je bil Dragan Zorn..
2. Občinska uprava in mediji.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 18. 12. 2012.
Župan odpre razpravo na zapisnik 16. redne seje, ki je bila 18. 12. 2012.
Razprave ni bilo.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 0
Zapisnik 16. redne seje je potrjen.
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda:
Župan da v obravnavo dnevni red:

1

Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Predstavitev Primorskega tehnološkega parka (Poročevalec: Tanja Kožuh, v. d. direktorice
PTP),

3. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja ter pregled sklepov prejšnje seje
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko –
skrajšani postopek (poročevalec: Nataša Gorkič Barle, Višja svetovalka III),
6. Predlog proračuna za leto 2013 – splošna razprava (poročevalec: Beti Čufer, direktorica
občinske uprave),

7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih (poročevalec: Erik Lasič, Svetovalec II).
Vanda Ožbot predlaga, da se 7. točko umakne iz dnevnega reda, ker je gradivo zanjo dobila
šele danes ob 10:23 in ga ni uspela preučiti.
Nataša Gorkič Barle pove, da so osnovno gradivo dobili v roku in je bila danes posredovana
le dopolnitev gradiva.
Erik Lasič obrazloži, da je gradivo, ki je bilo poslano danes občinskemu svetu le dopolnjena
verzija že prejetega. Dopolnitev se nanaša na določene vrednosti, ki se jih je popravilo.
Popravki so sicer manjši vendar pomembni in meni, da bi moral biti OS seznanjen z njimi.
Stanko Šemrl, predsednik Statutarno pravne komisije, meni, da dopolnitve niso tako velike
in obsežne, da bi bilo potrebno točko umakniti iz dnevnega reda.
Župan da na glasovanje predlog Vande Ožbot, da se 7. točka umakne iz dnevnega reda.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 2
PROTI 12
Predlog o umiku sedme točke iz dnevnega reda ni sprejet.
Župan da dnevni red na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 2
Predlagan dnevni red je sprejet.
Ad. 2) Predstavitev Primorskega tehnološkega parka
Župan pove, da so Mestna občina Nova Gorica ter občini Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko
soustanoviteljice Primorskega tehnološkega parka. Nakar da besedo direktorici Primorskega
tehnološkega parka, Tanji Kožuh.
Tanja Kožuh obrazloži pomen in zgodovino nastajanja tehnoloških parkov doma in po svetu.
Našteje skupne značilnosti vseh tehnoloških parkov, ki so: dajanje na razpolago prostorske
kapacitete, locirane so v bližini univerze in so z njo povezane, predstavljajo primerno okolje za
podjetja, ki so visoko tehnološka, inovativna in temeljijo na znanju z visoko dodano vrednostjo,
imajo izpostavljen inkubator s podpornimi storitvami, ki pomagajo posameznikom pri
ustanavljanju podjetja, pri njihovih začetkih rasti in globalizaciji. V Primorskem tehnološkem
parku so zaposlene 4 osebe. V stavbi tehnološkega parka je na razpolago približno 5000 m²
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neto površine, ki jo sestavljajo: pisarne, predavalnice, sejna soba, delavnice, skupni prostori.
Trenutna zasedenost je 70%, kar bi želeli povišati, tako bi bili vsi prostori 90% izkoriščeni.
Zaželeno je, da ostane nekaj prostora na razpolago novim start up podjetjem. Opiše program, ki
ga poleg najema prostorov nudijo podjetjem, ki imajo sedež v tehnološkem parku. Opiše start
up podjetja, ki se tam nahajajo in ustanavljajo. Opiše dejavnosti, ki jih opravljajo in ponujajo ter
cilje njihovega delovanja. Predstavi program, ki je bil sprejet na skupščini družbenikov. Našteje
tri ključna področja, ki jih zajema, in sicer:
- program celovite podpore za uspešno ustanovitev in zagon podjetja,
- program za podporo pri razvoju, rasti in prodornosti na globalni trg,
- program za krepitev podjetniške kulture in spodbujanje inovativnosti.
Vsak izmed teh treh programov ima določene aktivnosti in ukrepe, ki jih tudi opiše. V
nadaljevanju opiše tudi programe, ki so namenjeni študentom in tujcem, ki želijo odpreti podjetja
v Sloveniji.
Glede financiranja pove, da je bil v preteklih letih tehnološki park 50 % sofinanciran s strani
občin, 30 % s strani države, nekaj sredstev pa so pridobili s prijavljanjem na razne razpise.
Zaradi gospodarske krize je država ukinila razpise za delovanje tehnoloških parkov, zato je
nastal v tehnološkem parku primanjkljaj za približno 70.000,00 EUR. Veliko manj je tudi
možnosti za prijavljanje na ostale razpise. Finančne težave so nastale tudi zaradi neplačnikov,
ki so jih imeli v preteklosti.
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer povzame, da je bil Primorski tehnološki park (PTP) ustanovljen leta 2000 zato, da
pomaga pri ustanavljanju podjetij in postavljanju le-teh na noge. Glede na to, da imajo finančne
težave in potrebujejo sofinanciranje zaključi, da se sami v 12 letih niso postavili na noge. Citira
star kitajski pregovor, ki pravi: »Lačnega je potrebno naučiti, kako naj si ribo ujame, ne pa mu
ribo dati«. Meni, da občine s sofinanciranjem takšnih ustanov »lačnim dajejo ribe«. Pravi, da je
vsakdo lahko podjetnik, ni pa podjetništvo za vsakogar. Sam zase pove, da ne zna peti in se
zato ne bo včlanil v pevski zbor. Meni, da je potrebno pomagati tistim, ki si sami ne morejo, ne
pa vsem povprek.
Tanja Kožuh pove, da so tehnološki parki po svetu začeli delovati tako, da so dobili objekt
brezplačno v najem oziroma lastništvo. Z najemninami, ki so jih dobivali so oblikovali in
financirali programe. Primorski tehnološki park tega ni dobil in se je v vseh 13 letih preveč
ukvarjal z stroški obnove in odplačevanjem kreditov, premalo pa z vsebinami. Sama ima
predlog, ki bi bil za tehnološki park najbolj ugoden. Stavbo PTP-ja naj bi dobil brezplačno v
najem, z najemninami, ki jih prejemajo, pa bi financirali le svoje delovanje in programe, ki jih
izvajajo.
Stanko Šemrl vpraša ali imajo preverljive podatke, kolikim podjetjem so v teh 10 letih pomagali
na noge.
Tanja Kožuh pove, da več kot 120-im podjetjem.
Stanko Šemrl pove, da so v poročilu dobili stroškovnik programov. Zanima ga kolikšni so stroški
funkcioniranja tehnološkega parka v okviru celotnega finančnega načrta. Pove, da v poročilu
piše 215.000,00 EUR stroškov financiranja tehnološkega parka plača ta, ta in ta. Koliko od teh
sredstev gre dejansko za spodbujanje gospodarstva, koliko pa za poslovanje.
Tanja Kožuh pove, da za leto 2012 teh podatkov še nima, ker bilance še niso narejene, bi pa to
lahko pripravila za naslednje poročanje. Podatkov iz preteklih let ne želi povedati, ker se je
struktura zaposlenih spremenila in jih je sedaj manj kot jih je bilo v preteklih letih. Tudi sama
ima nižjo plačo, kot jo je imel prejšnji direktor.
Silvester Vončina pravi, da je med značilnostmi tehnoloških parkov napisano: »Pomembna
značilnost tehnoloških parkov je lociranost v bližini univerze oz. izobraževalne inštitucije in
povezanosti z njo, z namenom vzpostavljanja priložnosti za prenos znanja in tehnologije«.
Pove, da je v Novi Gorici univerza z dobrimi laboratoriji, ne vidi pa povezave med univerzo in
tehnološkim parkom.
Tanja Kožuh pravi, da v preteklosti te povezave ni bilo, se je pa ona po nastopu funkcije sestala
z rektorjem univerze, prof. dr. Zavrtanikom. Predstavila mu je osnutek programa dela. Rektor se
je decembra udeležil skupščine tehnološkega parka. Sama je tudi predavala na univerzi
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njihovim študentom in raziskovalcem. Predstavila jim je tehnološki park. Skupaj snujejo
dogodek na katerem bi univerza predstavila vse svoje raziskovalne projekte, ki bi bili primerni za
aplikacijo na nove ponudbe in storitve ter jih ponudila na trgu.
Aldo Mozetič vpraša koliko od teh 120 podjetij, ki so jim pomagali postaviti se na noge, še živi.
Tanja Kožuh pove, da približno 80%, natančnejše podatke pa bo posredovala pri naslednjem
poročanju.
Župan se zahvali vršilki dolžnosti direktorice Primorskega tehnološkega parka za izčrpno
poročanje. Pove, da ima Občina Renče-Vogrsko v letu 2013 prvič predvidena sredstva v
proračunu za delovanje Primorskega tehnološkega parka. Meni, da je bilo zato to poročilo
potrebno in koristno.
Ad. 3) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
Župan poda poročilo o prireditvah v občini:
- v decembru se je prižigalo lučke v vseh 3 KS-jih,
- uspešno sta bili izpeljani tudi prireditvi Živ-žav in Silvestrovanje v Renčah,
- v teku je projekt rimskodobna Bukovica,
- potekajo že petkovi glasbeni večeri,
- pripravljajo pa se tudi filmski večeri.
Naprej poroča o investicijah v občini:
- dokončan je bil pločnik v naselju Britof v Bukovici,
- sanacije po poplavah – most v Oševljeku, most na Bazari, ponikovalnica za OŠ Vogrsko,
ceste, poljske poti,
- občanom se je predstavil projekt ureditve KD Bukovica ll. faza in spominski park Zorana
Mušiča,
- na razpise se je prijavilo povezovalni trakt in kotlovnica na OŠ Renče ter KD Bukovica,
- pripravlja pa se dokumentacija za prijavo na razpis Obnova vaških jeder, kjer se bo
prijavilo rekonstrukcijo ceste od Poligalanta do Martexa.
V nadaljevanju pove da:
- je bila vsa prijavljena škoda po poplavah ocenjena s strani občinske komisije ter predana
Regijski ocenjevalni komisiji,
- udeležil se je okrogle mize na temo poplav, ki so jo organizirali sedmošolci OŠ Renče,
- v teku je tudi ustanavljanje javnega podjetja CERO, ki bo izvajalo javno gospodarsko
službo predelave odpadkov.
Prisotne povabi na Goriški dan, ki bo v petek 22. 2. 2013 ob 17:00 uri na sejmu Expomego v
Gorici. Pove, da bo sejem potekal od 21. do 24. februarja, Občina Renče-Vogrsko se bo s
svojimi ponudniki predstavila v hali D – turizem in gastronomija.
Nazadnje se še zahvali vsem aktivnim občanom, ki se na vse načine trudijo, da bi se sprejem
OPN-ja čim bolj zavlekel. Precej energije se namreč vlaga v reševanje anonimnih prijav, s
katerimi se zavlačuje sprejetje OPN-ja.
Besedo da Nataši Gorkič Barle, da poda poročilo o sprejetih aktih in sklepih na prejšnji seji.
Nataša Gorkič Barle pove da je OS sprejel:
- Občinski svet je potrdil zapisnike
o 15. redne seje,
o zapisnik 1. izredne seje,
Oba zapisnika sta objavljena na spletni strani Občine Renče-Vogrsko.
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Občinski svet je sprejel naslednje akte, ki so bili objavljeni v Uradnih objavah št. 9/2012,
dne 10. 10. 2012 in sicer:
o Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o skupni občinski upravi Medobčinska
uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica,
o Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava.
Ta dva odloka sta bila objavljena v Uradnih objavah št. 13/2012, dne 28. 12. 2012 in
sta stopila v veljavo z novim letom.
Zavzeto je bilo stališče do predlogov in pripomb na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN.
Vsi pripombodajalci so prejeli odgovore pisno po pošti. Stališča v celoti so objavljena na
spletni strani občine in na oglasni deski občine, tako kot predvideva zakon.

Ad. 4) Vprašanja in pobude svetnikov
Župan da besedo Karmen Furlan.
Karmen Furlan da pobudo, da se pri pisanju zapisnikov odborov vedno določi dva overovitelja in
se kasneje zapisnike posreduje občinskemu svetu skupaj z ostalim gradivom.
Nataša Gorkič Barle odgovori, da je občina pripravila določene obrazce za pisanje zapisnikov,
ki se na koncu seje odborov preberejo vsem članom in se le-ti podpišejo, da se strinjajo z
vsebino. Zato poziva predsednike odborov, naj ne vztrajajo pri naknadnem pisanju in
popravljanju zapisnikov. Zapisniki naj bodo napisani na zato predvidenem obrazcu, prebrani in
podpisani na seji, saj je to bolj hiter in korekten način.
Župan pove, da se bodo zapisniki po sejah skenirali in posredovali OS z ostalim gradivom.
Katjuša Žigon pravi, da med naštetimi investicijami, ki se pripravljajo, ni nikjer zasledila obnove
KS Renče.
Župan ji odgovori, da je občina želela prijaviti na razpis tudi stavbo KS Renče, vendar je prišlo iz
ministrstva pojasnilo, da se na ta razpis lahko prijavi le stavbe, ki so v lasti občine. Obrazložili so
tudi, da so razpisi za obnovo vaških jeder namenjeni slabše razvitim občinam, med katere
Občina Renče-Vogrsko ne spada, ker ima visok koeficient razvitosti.
Katarina Valič pove, da so krajani dobili na dom obvestilo o spremenjenem urniku Pošte Volčja
Draga. Zanima jo, zakaj se bo urnik spreminjal, če ima občina več informacij, saj krajani s
spremembo niso zadovoljni.
Župan odgovori, da občina nima uradne obrazložitve, ima le neuradno informacijo. Pošta naj bi
racionalizirala svoje poslovanje. Doslej sta bili na Volčji Dragi zaposleni 2 uslužbenki vsak dan,
vključno s soboto. Odslej pa bo ostala zaposlena le 1 uslužbenka, kar posledično pomeni
deljeni urnik. Nadaljnji reorganizacijski ukrep bo ta, da bo pošta dala koncesijo tistim, ki bodo to
dejavnost želeli opravljati. V večini naj bi to bile trgovine, ki bodo poleg svojega dela opravljale
tudi poštne storitve.
Radovan Rusjan pove, da se bo vse poštarje iz Volčje Drage premestilo v Renče. Saj bo ta
pošta delovala po že uveljavljenem urniku, ker ima več prometa kot poslovalnica v Volčji Dragi.
Ad. 5) Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini RenčeVogrsko – skrajšani postopek
Župan preide na peto točko dnevnega reda in da besedo Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove, da je sprememba potrebna zaradi ustanovitve podjetja CERO, ki se
bo ukvarjalo s predelavo odpadkov. V veljavnem odloku je določeno, da se ta služba opravlja s
podelitvijo koncesije, predlog spremembe pa narekuje, da se to izvaja v javnem podjetju.
Dejansko je sprememba tega odloka podlaga za ustanavljanje javnega podjetja CERO.
Župan povzame, da se izvaja projekt Centralnega regijskega odlagališča odpadkov – CERO.
Projekt je zelo velik, v celi Sloveniji naj bi bilo 7 do 8 takšnih odlagališč. Za severno Primorsko
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območje je izbrana lokacija v Stari Gori. Projekt je zelo velik, njegova vrednost naj bi bila po
dosedanjih obračunih preko 36.000.000,00 EUR. Za to bi lahko dobili 85% evropskega denarja,
vendar je pogoj, da se za opravljanje te dejavnosti ustanovi javno podjetje, ki naj bo tudi
upravljavec. Da bi zadostili tem pogojem moramo spremeniti odlok o gospodarskih javnih
službah. Meni, da bo ta projekt in projekt izgradnje ČN v Vrtojbi prinesel nek nov zagon za
gospodarstvo.
Besedo da predsedniku Odbora za okolje in prostor.
Rajko Lasič pove, da odbor ne vidi nikakršnih težav s tem odlokom. Na seji so se pogovarjali
tudi o smotrnosti ustanovitve javnega podjetja za zbiranje in odvoz odpadkov. Morda pa bi to
kasneje lahko vključili v to javno podjetje, ki se ustanavlja.
Župan obrazloži, da je Komunala d.d. v 36% lasti 6 občin in sicer: Mestne občine Nova Gorica,
Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Kanal in Brda. CERO pa bi bilo v lasti
13 občin, ki spadajo v Goriško regijo. Vse občine Goriške regije se dogovarjajo, da bi odkupile
deleže podjetja Komunala d.d. Nova Gorica in bi ga tako preoblikovale v javno podjetje.
Besedo da predsedniku Statutarno pravne komisije.
Stanko Šemrl pove, da seje komisije ni sklical, ker je bila to edina točka za obravnavo. Meni, da
točka ni zahtevna. Z odlokom se strinja in meni, da bi ga bilo potrebno sprejeti.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan da na glasovanje Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Renče-Vogrsko – skrajšani postopek.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko je
sprejet po skrajšanem postopku.
Župan odredi 10 minut odmora.
Odmor je trajal od 17:20 do 17:30.
Ad. 6) Predlog proračuna za leto 2013 – splošna razprava
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda. Na kratko gre skozi izvrševanje proračuna od
nastanka občine pa vse do danes. Ugotovi, da je občina delovala gospodarno, posledice tega
so vidne tako v izvrševanju proračunov kot na območju občine. Pove, da se je sestal s
predstavniki vseh treh krajevnih skupnostih (KS), da bi dobil informacijo, kaj si ljudje želijo, da
se še uredi. Pravi, da si povečini želijo vsi, da bi se uredilo ekološke otoke, pogrebno dejavnost,
KS Bukovica-Volčja Draga pa so izrazili željo, da se zamenja prioriteta investicij na tem
območju. Želijo si namreč, da se prioritetno obravnava izgradnjo pločnika od Poligalanta do KD
Bukovica. Pravi, da so v proračunu sredstva za pločnik od Poligalanta do Živexa že
predvidena. Ureditev pločnika od spomenika NOB do KD Bukovica pa spada v projekt Ureditev
parka Zorana Mušiča. Na pobudo krajanov, se je dodalo nekaj sredstev na postavko za ureditev
pločnika od Poligalanta do spomenika NOB, naprej do KD pa se bo pločnik urejal v sklopu
projekta Ureditev parka Zorana Mušiča. Sredstev se ni zmanjševalo ne na sociali, ne na
razpisih za društva. Besedo preda Beti Čufer, direktorici občinske uprave.
Beti Čufer obrazloži predlog proračuna po odhodkih in prihodkih. Poudarek da postavkam, ki so
se nekoliko spremenile ter obrazloži vzroke za te spremembe. Obrazloži predloge sprememb
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predloga proračuna, ki so bile podane na osnovi javne obravnave ter na pobudo KS in delovnih
teles občinskega sveta.
Župan da besedo namestniku predsednika Odbora za gospodarstvo.
Marjo Rutar pravi, da je odbor pregledal celoten predlog proračuna, dotaknili pa so se področij
18 in 19, ker ti dve področji tvorita skoraj 50 % proračuna. Razmišljali so v smeri racionalizacije
stroškov. Predlagajo, da se ti dve postavki ponovno pregleda in preuči, kje bi lahko brez večjih
posledic privarčevali. Njihov predlog je, da se na področju 18 pobere 5 %, ki se jih da na
postavke investicij. Točen postopek naj izpelje stroka s strani občine, ker je za to usposobljena.
Predlaga da se sredstva odvzame tudi na področju športa in kulture v višini 5 %. Na postavki
izobraževanja je obrazložil plače v šolah. V letu 2012 se je z rebalansom nekoliko zvišala, kar
se je upoštevalo v predlogu proračuna za leto 2013. Zaradi tega je Odbor za gospodarstvo
zaprosil strokovne službe naj podajo poročilo o zaposlitvah na osnovnih šolah v občini, ki jih
bodo primerjali z zaposlitvami na ostalih OŠ v državi. Po pogovoru na občini se je 7.000,00
EUR že zmanjšalo na OŠ Vogrsko, saj je tam prišlo do napake. Na OŠ Renče se ukine
pomočnika, s čemer se prihrani še 3.200,00 EUR. 2.700,00 EUR se prihrani pri varstvu
vozačev. Le-ti ne bodo čutili posledic, ker bi po urah to pokrila knjižničarka. Pri Ljudski univerzi v
Novi Gorici (LUNG) se bo postavka znižala na 3.844,00 EUR. Ostale postavke iz področja
sociale se ne bo nižalo, vse bo ostalo tako kot je bilo predlagano. Pove, da je odbor sprejel še
en sklep in sicer, da naj se denar preusmeri v razvoj in širjenje namakalnih sistemov, saj bi se
na takšen način pomagalo kmetijstvu.
Župan povzame, da je Odbor za gospodarstvo in proračun predlagal znižanje sredstev za 12.
900,00 EUR, ki naj se jih prestavi na postavko Izgradnja namakalnih sistemov.
Župan da besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor.
Rajko Lasič pove, da odbor predlaga, da se v proračunu predvidi sredstva za izgradnjo pločnika
na odseku od Poligalanta do KD Bukovica. Pravi, da bi na takšen načini rešili tudi težavo s
parkirnimi mesti. Na javni predstavitvi projekta Ureditev parka Zorana Mušiča je bilo namreč kar
nekaj pripomb nad premajhnim številom predvidenih parkirnih mest. V primeru, da bi bil urejen
pločnik, bi lahko obiskovalci prireditev v KD Bukovica uporabljali tudi parkirišča pri Živexu in
Mizarju.
Župan da besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti.
Katjuša Žigon pravi, da bi moralo biti jasno vsem skupaj, da so tam predvsem zaradi otrok.
Pove, da se sredstva za delovanje šol nižajo že na državnem nivoju in meni, da narod brez
izobrazbe nima dobre prihodnosti. Pove, da se doslej ni pustilo na cedilu še nikogar, vendar tudi
tukaj naj ne bi krajšali noge zaradi namakalnih sistemov, pločnikov in asfalta. Prioritete bi morali
poiskati najprej sami pri sebi in šele nato bi morali iti naprej. Pravi, da ima OŠ Renče res kar
nekaj nadstandardov, vendar so tudi rezultati šole nadstandardni. Odbor za družbene
dejavnosti meni, da je predlog proračuna dobro pripravljen.
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer meni, da bi glede na slabe čase v katerih smo in obetajo se nam še slabši, morala
občina pri sestavljanju proračuna pomisliti tudi na varčevanje. Meni, da bo čez čas neka rezerva
zagotovo prišla prav. Izpostavi postavko Materialni stroški, računalniške storitve, kjer se je
predvidelo višino enako kot v prejšnjem letu, kar se mu ne zdi prav.
Vanda Ožbot pravi, da predlagan povečan proračun sloni na postavki prodaja zemljišča
145.000,00 EUR, sicer ne ve za katero zemljišče se gre. Prejeti donaciji v višini 217.000,00
EUR, ki je tudi močno vprašljiva saj je že 3 leta ni. Sredstev EU v višini 193.000,00 EUR, kjer pa
ni poznan projekt. V kolikor se to ne zgodi oziroma se uresniči le delno ne bo možno izvesti
vseh investicij, zato je potrebno vlaganje v nove zidove nujno opustiti. Pripombo ima na
postavko 11, saj ne ve kaj je to Vrt ogledalo mojega doma, kjer je predvidenih 33.400,00 EUR.
Postavko Oskrbovalni center je dobila že odgovorjeno. Naprej jo zanima postavka Cesta
Ultrapac – Martex v Zaključnem računu 2009 je bilo za to cesto plačano približno 140.000,00
EUR, tam se je uredilo križišče na zasebni parceli, ki še danes ni odkupljena. Sprašuje kdaj se
bo to uredilo. Naprej jo zanima Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Garni hotel, načrti
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50.000,00 EUR, sprašuje za katero cesto gre in kakšni načrti, saj je cesta državna. Naprej jo
zanima Pot Zmajna 5.000,00 EUR, zanima jo kaj se bo tam naredilo za 5.000,00 EUR, pravi da
tam odnaša gramoz dol. Zanima jo tudi Ravnanje z odpadno vodo, približno 140.000,00 EUR za
gradnjo Čistilnih naprav in kanalizacije je postavka 0. To je nerazumno, da ni sredstev niti za
projektiranje, kaj pa šele izvedba. V NRP-jih je za leto 2014 predvideno 100.000,00 EUR, 2015
200.000,00 EUR in 2016 500.000,00 EUR lastnih sredstev. Postavka 165, terjatev do sredstev
v upravljanju, zanima jo kaj je to. Nakup zemljišča 47.000,00 EUR tudi ne ve za katera zemljišča
se gre. Akcija v kulturi 20.000,00 EUR za katere namene. Upokojenci dobivajo po 4.700,00
EUR. Ali to velja za vsa društva v občini vključno z Hišo pravih srečanj, kjer se srečuje veliko
ljudi in se jim je namenilo le par 100 EUR. Če je tako, zahteva svojo postavko in sredstva za
Hišo pravih srečanj. Pripombo ima tudi na NRP in sicer postavka 04 Odkupa kletnih prostorov v
KD Bukovica. Vloženo je 261.156,00 EUR, v proračunu pa 255.000,00 EUR, sprašuje zakaj
razlika. Predlaga, da se zaradi preglednosti vrednost nakupa vključuje kot svojo postavko v
poglavje 18, kot strošek za KD Bukovica. Naslednja pobuda je za postavko 11 – Oskrbovalni
center Volčja Draga, vlaganje za v center naj se premakne v leto 2016, predvidena sredstva pa
naj se prerazporedijo na postavko 13 – ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanje ČN in
kanalizacije. Dodati v NRP, ker v NRP-ju ni napisane kanalizacije, da bo enako kot v proračunu.
Naprej postavka razširitev namakalnih sistemov, namakalni sistemi niso osnovno sredstvo
občine. Zaradi tega občina ne more in ne sme vlagati, postavko v NRP-ju je treba črtati. Je pa
kot takšna neuporabna, ker ne predvideva 24.000,00 EUR sredstev, kot jih predvideva
proračun. Postavka 13 – evropska sredstva vodovodni odsek 9, 10a, 10b, 10c so projekti, ki so
končani. Za stroške predvidene v letu 2013, naj se postavko drugače poimenuje – po
namembnosti predvidenih sredstev. Ureditev ceste Ultrapac – Martex, samo cesto bo možno
zgraditi, ko bo izdelana dokumentacija za Obvoznico Volčja Draga in bo natančno določeno kje
bo krožišče. V to cesto so že bila vložena sredstva, naveden odsek ni točen, ker ne upošteva
vložka v začasno krožno krožišče. Vlaganje v ta projekt uskladiti z obvoznico, ki je pa v NRP-ju
2013 – 2016 sploh ni. Zopet evropska sredstva – vodovod obseg Dornberk – Vogrsko, opis
velja enako kot za ostale vodovode. Rekonstrukcija ceste Vinišče, ali je prišlo do povečanja
investicije in to za kar 33%, z obzirom da gre za vlaganje državnih sredstev, ki jih v letu 2013 ne
bo. Odsek Stara gora – Frlanova kmetija se je že vlagalo in ni nič zavedeno kdaj in kje. Ker to
se je že delalo, to cesto se je že obnavljalo, v predhodnem obdobju pa ni nič napisano.
Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Bilje postavko črtati, ker je to državna cesta. Oziroma naj
se pojasni in napiše za kaj je namenjenih 30.000,00 EUR. Ali je podpisan sporazum z državo?
Postavka 14 – delovanje RRA-ja, občina je ogromno vložila v delovanje RRA-ja, 142.710,00
EUR za leto 2014 in ostalo, do leta 2016 je namenjeno vsako leto 26.890,00 EUR. Tega stroška
ne zajema proračun, zajema le 3.624,00 EUR za projekt LAS. Naj občina pridobi od RRA
podatek kateri projekti so pod agencijo. Ravnanje z odpadno vodo, postavka Gradnja in
vzdrževanje ČN, dodati »in kanalizacija«, da bo kot v proračunu. Smotrno in neodgovorno je da
se tej postavki ne namenja nič denarja, kljub obvezi občine, da do leta 2015 uredi kanalizacijski
sistem v Renčah s ČN. Postavka 18 – Obnova KD Bukovica ll. faza in park Zorana Mušiča.
Vlaganje v objekt preložiti na naslednja leta, saj dodatne namenske rabe v tem objektu niso
predvidene. Javna razgrnitev projekta je pokazala, da si krajani bolj želijo urejenih pločnikov od
Volčje Drage skozi Bukovico, kot je že sama, pri vsakem proračunu do sedaj, dajala pripombo,
kot pa ll. faze doma. Treba je povedati, da je bilo v ta objekt v novonastali občin že vloženih
652.000,00 EUR lastnih sredstev in 530.000,00 EUR evropskih sredstev torej skupaj
1.180.000,00 EUR. Športni park Renče, predvidena sredstva v letu 2013 so namenjena za
druge operativne odhodke 30.000,00 EUR. Kaj je to, želi da se napiše konkretno. Postavka 19 –
Obnova kotlovnice in povezovalni trakt v OŠ Renče. Iz predvidene investicije je razbrati, da je
ali bo za OŠ Renče pridobljenih le 29% evropskih sredstev, medtem ko je bilo za prizidek na OŠ
Vogrsko pridobljenih 42% vseh sredstev iz EU. Sprašuje čemu tako velika razlika.
Župan pove, da je danes javna obravnava, sprejema se vse pripombe, ki se jih tudi zapiše v
zapisnik. Pripombe lahko člani OS oddajo tudi v roku 10 dni po končani seji. V nadaljevanju
prebere 91. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko. Osnutek proračuna je
bil sestavljen na podlagi široke obravnave le-tega. Razprave so bile s vsemi tremi KS-ji in s
vsemi delovnimi telesi OS. Po poslovniku je potrebno pri dajanju predlogov in pripomb na
proračun upoštevati ravnovesje le-tega. Pove da se bo obravnavalo le predloge, ki bodo
konkretni, to je točni zneski in proračunske postavke, kje naj se zniža in kje zviša.
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Radovan Rusjan pove, da se z odboroma za gospodarstvo in družbene dejavnosti le delno
strinja. Pove, da mora občina šport obvezno financirati in ne počne tega na lastno pobudo.
Občina lahko financira ali pa ne društva upokojencev, to je stvar odločitve, pri športu pa je
financiranje obvezno. Kar se tiče šolstva pravi, da občina otrokom ne bo jemala. Jemala bo
šolskim uslužbencem, ki so lahko takšni ali drugačni in vsi delajo le-to, kar je obvezno. Moti ga,
to, da šolski uslužbenci ne pokažejo kančka dobre volje in naredijo tudi kaj, za kar niso
obvezani. Poudari, da se rezerve lahko dobi, glede tega se z Odborom za gospodarstvo in
proračun strinja. Pravi, da je tudi izgradnja pločnika skozi Volčjo Drago in Bukovico del sociale.
Pločnik bodo uporabljali otroci, ki hodijo v šolo, oziroma starejši krajani.
Župan povzame, da so v občinskem proračunu določeni zneski do koliko se lahko porabi, kar
ne pomeni, da se te zneske porabi v celoti. Kot primer navede leto 2012, ko je ostalo v
proračunu neporabljenih 700.000,00 EUR. To pomeni, da občina špara. Pri naročanju
proizvodov in storitev pa je občina vezana na Zakon o javnem naročanju, po katerem se vedno
izbira najnižjo ponudbo. Glede rekonstrukcije ceste Poligalant – Garni hotel pravi, da je to
državna cesta. Ob rekonstrukciji ceste pa je potrebno urediti kanalizacijski sistem, javno
razsvetljavo in pločnik, ta dela plača občina. Zatorej je v proračunu potrebno predvideti sredstva
tudi za ta projekt, ki je skupen občini in državi.
Aldo Mozetič pove, da je predlog proračuna okvir, ki si ga OS zastavi, za dela, ki jih v tekočem
letu načrtuje opraviti.
Župan pravi, da se z Odborom za gospodarstvo strinja glede predloga o ureditvi namakalnih
sistemov. Vlada RS je že ustanovila Republiški sklad za namakanje. Saj je ocenjeno, da se v
Sloveniji pridela približno 1/3 hrane, ki se jo porabi. Pred 20 leti se je pridelalo 80 % vse hrane.
Ta ocena analize stanja ni dobra, saj to pomeni, da večji del prihodkov, ki jih ljudje zaslužijo,
potrošijo za hrano. To je eden od vzrokov, zato želi država povečati samooskrbo. Ustanovila je
tudi Republiški sklad za namakanje. Izračunali so, da je v Sloveniji približno pol manj
namakalnih površin na prebivalca kot v ostalih državah. Zadnje seje Sveta regije se je udeležil
tudi minister za kmetijstvo. Razpravljalo se je o možnosti nadaljnjega razvoja namakalnega
sistema v zgornji Vipavski dolini. Nosilci projektiranja takšnih projektov so občine. Meni, da je
smiselno, da se nekaj denarja nameni tudi temu projektu, da ne zamudimo roka, ko bodo
objavljeni razpisi.
Stanko Šemrl želi vložiti ustni amandma na tekstualni del odloka in sicer 14. člen, ki določa
svetom KS da Polletno poročilo predložijo županu do 15. 7. Predlaga, da se jim doda še 5 dni.
KS dobi to poročilo 10. v mesecu, nakar ga mora še obravnavati Svet KS na svoji seji, zavzeti
stališče in vse skupaj posredovati županu.
Župan da na glasovanje Sklep, da je Predlog proračuna za leto 2013 primeren za nadaljno
obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 1
Predlog proračuna za leto 2013 je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Ad. 7) Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda in da besedo Eriku Lasiču.
Erik Lasič poroča o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
(LEK) in o njihovih učinkih. V Lek-u je predvideno, da občina enkrat letno poroča ministrstvu o
aktivnostih izvedenih v okviru energetsko učinkovite gradnje in obnovljivih virov energije. To
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poročilo pa mora obravnavati tudi OS. V gradivu so svetniki prejeli pripravljeno letno poročilo in
akcijski načrt za prihodnje leto. Na kratko povzame vsebino Letnega poročila in sicer:
- Opravljen je bil podrobni energetski pregled OŠ Renče. Podroben energetski pregled je
eden izmed pogojev, ki jih postavljajo razpisi na katere se projekte energetske sanacije
prijavlja. Podjetja, ki trgujejo z energijo, razpisujejo sredstva za sofinanciranje tovrstnih
investicij. Za izvedbo energetskega pregleda se je pridobilo 50 % sofinanciranje velikega
zavezanca – podjetja Energija plus.
- Izdelan je bil projekt Obnove kotlovnice OŠ Renče, ta projekt zajema tudi povezovalni
trakt, ki bo izdelan v skladu s Pravilnikom o učinkoviti porabi energije v stavbah. Za to
investicijo se je v lanskem letu že pridobilo gradbeno dovoljenje.
Poroča še o vsebini Akcijskega načrta za naslednje leto, ki je povezan s proračunom
občine:
- V okviru zmožnosti in glede na smotrnost, se bo v naslednjem letu pripravilo delavnice
oziroma obveščanje občanov glede izrabe učinkovitih virov energije.
- Del izvedbe obnove kotlovnice in povezovalnega trakta, se bo izvedel v letu 2013.
- V letu 2013 se bo poskušalo pripraviti prijavo in iskati sredstva, še za kakšno drugo
energetsko sanacijo stavb v občinski lasti.
- Predvidena so sredstva za obnovo javne razsvetljave. Ravno pri tem projektu je
smotrnost vprašljiva, saj so svetilke, ki porabijo malo energije izredno drage in je
posledično tudi investicija temu primerna.
- Priloga poročila je Akcijski načrt, ki je povzet iz LEK-a. Če se izpostavi aktivnosti v
javnem sektorju, se bo poskušalo vzpostaviti energijsko knjigovodstvo. To je spremljanje
porabe in ugotavljanje, kje bi se še lahko privarčevalo.
- Pripraviti bo potrebno podrobne energetske preglede za stavbe, kjer se bo ugotovilo, da
se jih lahko prijavi na razpise.
- Eden od ukrepov je tudi ta, da se vlaga proračunske prihranke v nove izboljšave na tem
področju v naslednjih letih.
Župan da besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor.
Rajko Lasič pove, da se odbor s poročilom strinja in predlaga sprejetje le-tega.
Župan odpre razpravo.
Stanko Šemrl pravi, da se je v lanskem letu dalo za šolo v Renčah 300.000,00 EUR
proračunskih sredstev, za vrtec pa še 450.000,00 EUR, kar znese skupaj 750.000,00 EUR.
Proračun šole pa je 2.100.000,00 EUR, tako da ni prav, da se govori, da ministrstvo ne daje nič.
Meni, da je človek pomembnejši od ceste.
Župan da na glasovanje Sklep o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 0
Sklep o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih je sprejet.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19:10 uri.
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