ZAPISNIK
22. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek,
15. oktobra 2009, ob 17.00 uri v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, ţupan 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 11 članov občinskega sveta, in sicer: Joţef Hvalica, Vinko Jarc,
Vanda Oţbot, Marjan Murovec, Nataša Podgornik, Katjuša Ţigon, Nikita Fajt, Tomaţ Gregorič,
Nevo Pregelj, Silvester Vončina in Radovan Rusjan.
Opravičil se je Samo Turel; Gregor Kobal in Valter Mlečnik sta napovedala manjšo zamudo.
Ţupan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.

Ad.1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ţupan predlaga naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Obravnava in sprejem dnevnega reda,
Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 16. 6. 2009,
Poročilo ţupana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
Vprašanja in pobude svetnikov,
Predlog sklepa o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov
vrtca v Občini Renče-Vogrsko
6. Predlog sklepa o podaji soglasja k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih
mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
7. Predlog sklepa o podaji soglasja k sofinanciranju zaposlitve športnega pedagoga in
pomočnika ravnatelja v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
8. Predlog sklepa o podaji soglasja k sofinanciranju investicije v izgradnjo MIC v Novi
Gorici
9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Predlog sklepa o prenehanju mandata svetniku
10. Predlog Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Renče-Vogrsko – 2. obravnava
11. Predlog Odloka o občinskih javnih cestah – 2. obravnava
12. Predlog Odloka o ustanovitvi reţijskega obrata – 1. obravnava
13. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za
leto 2009 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2009
14. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoţenja Občine RenčeVogrsko za leto 2009
15. Predlog Sklepa o potrditvi pogodbe o uskladitvi ZK stanja z dejanskim
16. Poročilo o inšpekcijskem pregledu javnega razpisa za dodelitev sredstev programom
društev s področja športa Inšpektorata RS za šolstvo in šport
17. Razno.
Ţupan da predlog dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 10
PROTI 0
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Dnevni red je sprejet.
Gregor Kobal se pridruţi ob 17.10 uri.
Navzočih je 12 članov občinskega sveta.
Ad.2) Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 16.06.2009
Ţupan da zapisnik v obravnavo.
Nataša Podgornik ima pripombe na zapisnik 21. seje - v zapisniku pogreša svoje
amandmaje in to, da ni nikjer zapisano ali so bili predlogi sprejeti ali ne; napisan je le izid
glasovanja. Pove, da 31. člen pravilnika določa, da zapisnik obsega sprejete sklepe in
predloge ter izide glasovanja. Odločila se je, da danes ne bo sodelovala pri glasovanju, ker
meni, da se mnenje svetnikov ne upošteva.
Ţupan vpraša, če ima še kdo kaj za pripomniti. Ker nima nihče, da besedo Nataši Gorkič
Barle, svetovalki za pravne zadeve, ki pojasni, da se na osnutke ne daje amandmajev,
zaradi česar so t.i. amandmaji v zapisniku označeni kot predlogi.
Nikita Fajt podpre pripombe na zapisnik, ki jih je podala Nataša Podgornik in pove, da je tudi
sama glasovala za sprejetje dotičnega predloga Nataše Podgornik in jo je kasneje motil
dopis iz občinske uprave, v katerem je pisalo, da za to ni bilo potrebno glasovati. Sprašuje
se, zakaj je bila ta točka sploh na dnevnem redu, če za to ni bilo potrebno mnenje svetnikov.
Pove tudi, da se je treba izjasniti ali je bil predlog sprejet ali ne.
Nataša Podgornik se strinja, da se vsi amandmaji, ki jih je vloţila na 21. seji, preimenujejo v
predloge, vendar poudari, da ţeli da se napiše ali je bil posamezni predlog sprejeti ali ne.
Nataša Gorkič Barle pove, da so bili sprejeti vsi predlogi, ki jih je predlagala svetnica Nataša
Podgornik, razen zadnjega, ki ni bil sprejet in predlaga, da se v zapisniku pod vsako
posamezno glasovanje dopiše, da je predlog sprejet oz. da ni sprejet.
Vanda Oţbot predlaga da se Ad.10./6. točka, popravi Volčja Draga 12b in ne Bukovica, ker
gre za konkretno stavbo.
Vinko Jarc preveri, če je prav razumel, in sicer: OPN bo razgrnjen 30 dni, ta čas bodo
občani lahko dajali pripombe in predloge, če kakšna pripomba ne bo sprejeta, bo
izdelovalec pisno obrazloţil zakaj pripombe ni upošteval.
Ţupan potrdi, da bo postopek potekal tako.
Nataša Gorkič Barle povzame, da se v zapisnik 21. seje napiše, da so bili sprejeti predlogi
pod točkami 1, 5, 6, 7, 8, 10, 3, 13, 12 in 11; predlog pod točko 14 pa ni sprejet.
Ţupan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 11
PROTI 0
Sklep:
Zapisnik 21. redne seje se potrdi.
Ad.3) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
Ţupan poroča o spremembah v občinski upravi ;pove, da je Beti Čufer nova direktorica občinske
uprave, Negovan Boţič je vodja oddelka za okolje in prostor, Vladka Gal je vodja oddelka za
druţbene dejavnosti, v glavni pisarni sta po novem dve zaposleni. Še eno usluţbenko se bo s
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16.11.2009 zaposlilo v računovodstvu. Imeli smo tudi razpis za delovno mesto, za investicije na ţalost se ni prijavil nihče iz naše občine, zato bomo jutri izbrali nekoga od prijavljenih
kandidatov. Robert Ambroţ, ki je bil zaposlen na delovnem mestu kot referent za splošne
zadeve nas je v začetku oktobra zapustil.
Ţupan poroča o investicijah v občini. Pove, da so na začetku mandata bile dane 3 obljube
ljudem:
Prva - rekonstrukcija ceste Vogrsko – Volčja Draga, je bila uspešno zaključena.
Druga - obvoznica Renče je tudi uspešno zaključena kljub vsem teţavam, ki so
nastajale. Zahvali se vsem, ki so sodelovali pri otvoritvi, izpostavi Katjušo Ţigon in
direktorja Goriških opekarn gospoda Stibilja. Pove, da smo za obvoznico potrebovali 4
različna Gradbena dovoljenja in na kratko razloţi vso potrebno dokumentacijo.
Tretja obljuba - je obnova Kulturnega doma v Bukovici in tudi ta se je ţe pričela izvajati.
Ţupan pove, da danes sprejemamo tudi odlok o gospodarskih javnih sluţbah, s katerim bomo
odgovorili na določena vprašanja Krajevnih skupnosti in sicer kaj spada pod njihovo delo.
Ţupan pove, da je največja zadeva, ki nas še čaka uspešen zaključek 4 letnega mandata. Zato
je prihodnjih dveh mesecih predvidel pospešene priprave proračuna za leto 2010, za kar bomo
sklicali vse odbore in dobili predvidene stroške, odbor za gospodarstvo pa bo določil prioritete.
Razloţi pa tudi razliko med proračunom v gospodarstvu in javni upravi.
Pove, da so krajevne skupnosti v občini dobile točno toliko proračunskih sredstev, kot je bilo
zanje predvideno in nič manj. Napove pa tudi, da bo občina uporabila drugačen sistem pri
izdelavi proračuna za krajevne skupnosti, za leto 2010.
Valter Mlečnik se pridruţi ob 17:47 uri.
Navzočih je 13 članov občinskega sveta.
Ţupan da besedo Nataši Gorkič Barle, ki poroča o izvajanju sklepov prejšnje seje. Nataša
Gorkič Barle pove, da se je na seji sprejelo dva sklepa in en odlok:
Odlok o zaključnem računu proračuna občine za leto 2008, ki je bil objavljen na spletnih
straneh občine, v uradnih objavah in Občinskem glasilu.
Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Gasilskega doma, enota Nova Gorica, ki je bil
posredovan imenovanemu, Javnemu zavodu in soustanoviteljicam.
Sklep o preoblikovanju Javnega sklada za malo gospodarstvo, ki je bil posredovan
javnemu skladu.
Ad.4) Vprašanja in pobude svetnikov
1. Katjuša Ţigon vpraša v kateri fazi smo z obnovo poslovilne veţice na Vogrskem, ki se še
ne uporablja in kakšna je situacija s poslovilno veţico v Renčah. Ima pa tudi pobudo iz
strani staršev, za ustanovitev Glasbene šole v naši občini, saj je veliko otrok, ki jih starši
vozijo v Glasbene šole v Novo Gorico, v Italijo v Gorico in v Šempeter, vendar so zaradi
vseh obveznosti, ki jih imajo, v časovni stiski. Zdi se ji primerno, da se v tem času, ko
prenavljamo Kulturni dom v Bukovici, ko se delajo Idejne zasnove za obnovo Krajevne
skupnosti v Renčah in ko se dogovarjamo za ureditev večnamenske dvorane na
Vogrskem, predvidi prostor tudi za Glasbeno šolo. Zdi se ji tudi primerno, da se
Glasbena šola ustanovi v soglasju in ob pomoči Glasbene šole Šempeter.
Ţupan pove, da se je mrliška veţica na Vogrskem izvajala delno v organizaciji Občine Renče
Vogrsko in delno v organizaciji Krajevne skupnosti Vogrsko, objekt je praktično končan,
potrebno je le še potrditi PID-e in pridobiti Gradbeno dovoljenje, kar upa, da bomo dobili do
konec leta.
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Ţupan pove, da je bilo izpeljano javno naročilo za mrliško veţico v Renčah, na to se je prijavilo
pet izvajalcev, na izbor se je pritoţil eden od izvajalcev. Meni, da bomo to investicijo v letošnjem
letu lahko začeli in izrazi obţalovanje, da se nam je zapletlo ravno pri tej zadevi, glede na to, da
smo ţe uspešno izpeljali bistveno večje in zahtevnejše projekte.
Ustanovitev Glasben šole podpira, predlaga soustanovitev z Glasbeno šolo Šempeter in Občino
Miren Kostanjevica, saj meni, da lahko na tak način zagotovimo primerno kadrovsko zasedbo.
Pove, da bo imel Odbor za druţbene dejavnosti kar precej dela, da bo takšen projekt izpeljal.
2. Marjan Murovec vpraša glede stvari, ki so ostale na prejšnji seji še nedorečene. Zanima
ga, kaj je bilo storjeno glede monitoringa odlagališča odpadkov v Stari gori.
Ţupan pove, da je imel predvčerajšnjim sestanek z direktorjem Komunale in sta se pogovarjala
tudi glede tega. Prišla sta do zaključka, da moramo narediti okoljevarstveno poročilo, za
izdelavo OPN-ja je potrebna tudi celovita presoja na okolje. V tem dokumentu bo tudi opisano
kako naj se do teh potencialnih onesnaţevalcev ravna in kako naj bi se monitoring izvajal. Z
direktorjem sta se pogovarjala tudi o škodi, ki jo povzroča smetišče. Za odškodnino pa je
potrebno doseči dogovor z mestno občino Nova Gorica. Tak strokoven odgovor bi nam dal tudi
moţnost za zagovarjat višino odškodnine.
3. Marjan Murovec vpraša tudi kako je z obnovo ceste skozi Britof v Bukovici.
Ţupan da besedo Negovanu Boţiču, da odgovori na to vprašanje.
Negovan Boţič pove, da je tam en investitor, ki je prekopal cesto zaradi vodovoda, takrat je
stopil v stik z drugim investitorjem, ki tam namerava graditi vrstne hiše, da sta vodovod speljala
skupaj in si delila stroške. Novi investitor ima za speljat elektriko in meteorno kanalizacijo po isti
trasi in za ureditev le tega čaka le še Gradbeno dovoljenje. Smiselno se jim je zdelo počakati z
obnovo ceste, ker bi jo v nasprotnem primeru bilo treba še enkrat prekopavati. Z ţupanom sta
se dogovorila, da mu postavimo ultimat naj prične z deli v roku 14 dni, v nasprotnem primeru bo
občina uredila, kar je po geodetskih meritvah pripadlo javnemu dobru.
Vanda Oţbot pove, da so na Krajevno skupnost dobili pobudo krajanov, da v kolikor zadeva ne
bo urejena v roku enega meseca bodo cesto zaprli.
Ţupan pove, da bodo novemu investitorju poslali urgenco, da v kolikor v roku 14 dni ne uredi
zadevo bomo cesto asfaltirali mi.
4. Marjana Murovca zanima ali bo ţupan zopet sklical vse akterje v zvezi z urejanjem
problematike cerkvenih zvonov v Renčah, zanima ga, če bi se zadevo lahko uredilo
sedaj isto časno z obnovo cerkve.
Ţupan pove, da so kmalu po nastali problematiki zvonovi prenehali zvoniti in zato ni sklical
nobenega sestanka, ker je menil, da je teţava odpravljena, ker je bilo to kot zgleda le začasno
predlaga, da bi sestanek bil naslednji četrtek ob 19:00 uri v enaki sestavi kot zadnjič.
5. Marjan Murovec v imenu odbora za okolje in prostor predlaga, da se po končanih
investicijah pripravi poročilo o izvedenih investicijah. V poročilu se izvede tudi kdaj so
bile le-te zaključene.
Ţupan s predlogom soglaša.
Ad.5) Predlog sklepa o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom
programov vrtca v Občini Renče Vogrsko
Ţupan preide k naslednji točki dnevnega reda in preda besedo poročevalcema, ravnatelju
Osnovne šole, Renče Bogomirju Furlanu in računovodkinji, Dragici Pahor.
Bogomir Furlan pove, da se je letos vpisalo v vrtec več otrok kot lani in je zato bilo potrebno
urediti še dodatno igralnico. Sprejeli so vse, ki so se vpisali v vrtec in odprli nov jaslični oddelek,
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zato se je tudi zaposlilo še dve novi strokovni delavki. Spremenil se je plačni sistem in
posledično temu se je strošek povečal.
Dragica Pahor poroča cene programov v vrtcu za dnevno in poldnevno varstvo, pove da so se
cene povišale za 8%.
Bogomir Furlan predlaga, da bi izjemoma, ker do sedaj ni bilo jasli, krila občina razliko v ceni
med prvim in drugim starostnim obdobjem, za 8 otrok, ki so lani obiskovali drugo starostno
obdobje, spadajo pa v skupino jasli.
Odbor za druţbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo sta za to, da se ta predlog sprejme.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Radovan Rusjan in Silvester Vončina.
Silvester Vončina predlaga, da občina krije razliko med novo in staro ceno, ki bi jo sicer – v
skladu s predlaganim sklepom – morali plačati starši.
Ţupan predlaga, da se na odboru še enkrat pregleda stare in nove cene in se razliko ovrednoti,
tako da bomo poznali celoten znesek in ne le procentualna vrednost.
Ţupan pove, da ta sklep začne veljati s 1.11.2009, če ga danes občinski svet sprejme, saj se
pravno formalno ne sme sprejemati sklepov za nazaj.
Ţupan da na glasovanje sklep, da se prizna ekonomska cena in, da razliko od stare do nove
cene krije v celoti občina - in ne delno občina, delno pa starši, kot je bilo predvideno.
NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ad.6) Predlog sklepa o podaji soglasja k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji
delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Ţupan preda besedo poročevalcu, ravnatelju Osnovne šole Renče Bogomirju Furlanu.
Ravnatelj Bogomir Furlan razloţi sistemizacijo delovnih mest in organizacijo in število oddelkov.
Odbora za druţbene dejavnosti in gospodarstvo in proračun nimata nikakršnih pripomb in se z
novo sistemizacijo strinjata.
Razprave ni bilo.
Ţupan da glasovanje sklep o podaji soglasja k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji
delovnih mest.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Sklep je sprejet.
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Ad.7) Predlog sklepa o podaji soglasja k sofinanciranju zaposlitve športnega pedagoga
in pomočnika ravnatelja v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Ţupan preda besedo poročevalcu, ravnatelju Osnovne šole Renče Bogomirju Furlanu.
Ravnatelj Bogomir Furlan razloţi in utemelji potrebo po dveh novih zaposlitvah in sicer po
novem delovnem mestu za športnega pedagoga in pol delovnega mesta za pomočnico
ravnatelja.
Odbora za druţbene dejavnosti ter gospodarstvo in proračun nimata nikakršnih pripomb in se s
predlogom strinjata.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Silvester Vončina, Nevo Pregelj, Nikita Fajt, Gregor Kobal, Dragica
Pahor in ravnatelj Bogomir Furlan.
Ţupan da na glasovanje sklep o podaji soglasja k sofinanciranju delne zaposlitve športnega
pedagoga in polovico pomočnika ravnatelja v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad.8) Predlog sklepa o podaji soglasja k sofinanciranju investicije v izgradnjo MIC v Novi
Gorici
Ţupan preda besedo poročevalcu, ravnatelju Tehničnega šolskega centra Nova Gorica (v
nadaljevanju TŠC) Egonu Pipanu.
Egon Pipan razloţi kateri redni programi izobraţevanja ţe potekajo na TŠC-ju in kako bo
deloval MIC. Pove tudi, koliko bodo prispevale ostale občine za ta program. Pravi, da so
ugotovili, da jim primanjkuje prostorov za izvajanje vseh teh programov in projektov. Imajo ţe
predviden prostor, kjer bi lahko uredili prostore MIC-a v Novi Gorici.
Ţupana zanima, koliko bodo prispevale ostale občine za ta projekt.
Egon Pipan mu pove, da bosta Mestna občina Nova Gorica in Občina Ajdovščina prispevali
450.000 EUR, Občina Šempeter-Vrtojba bo prispevala 40.000 EUR, Občina Vipava bo
prispevala 100.000 EUR, Občina Brda bo prispevala 40.000 EUR, za Občino Miren
Kostanjevica pove, da so se ţe dogovorili, da bodo tudi oni sofinancirali ta projekt, ne ve pa
točnega zneska.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Silvester Vončina, Egon Pipan in Katjuša Ţigon.
Ţupan pove povzetek celotne zadeve, pravi, da je znesek namenjen temu projektu za našo
občino ugoden in podpira to investicijo saj primanjkuje delovne sile s tehničnimi poklici.
Ţupan da na glasovanje sklep o podaji soglasja k sofinanciranju investicije v izgradnjo MIC v
Novi Gorici, s pripombo, da se v 2. členu popravi tiskarska napaka in sicer napačno je napisano
od 2010 do 2013, pravilno se glasi od 2010 do 2012.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ţupan odredi 15 minut odmora.
Ad.9) Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Predlog sklepa o prenehanju mandata
svetniku
Ţupan preide k naslednji točki dnevnega reda in preda besedo poročevalki Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle, pove da je prenehal mandat svetniku Janku Furlanu. Predlaga, da se o
tem obvesti Občinska volilna komisija, ki ugotovi komu mandat pripade - to naj bi bil naslednji iz
liste kandidatov. Predlaga tudi, da se sprejemanje sklepa o potrditvi mandata uvrsti pod 1. točko
na naslednji seji, tako, da bo lahko nov svetnik na seji ţe aktivno sodeloval.
Ţupan da na glasovanje ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ad.10) Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče Vogrsko – 2.
Obravnava
Ţupan preda besedo poročevalcu Negovanu Boţiču.
Negovan Boţič poda kratek povzetek 1. obravnave, našteje vse obvezne in izbirne
gospodarske javne sluţbe in pove, da je bilo zadnjič na pravno statutarni komisiji vprašanje
zakaj izbirne javne sluţbe. Odgovori, da izbiramo tiste gospodarske javne sluţbe, ki jih na
območju občine imamo, če se bo kasneje pojavila potreba po kakšni novi pa lahko naš odlok v
skladu s tem spremenimo ali dopolnimo. Oblike zagotavljanja gospodarskih javnih sluţb so
javno podjetje, koncesija ali reţijski obrat. Razlika med predlogom odloka, ki je bil obravnavan
prvič in tem je le v tem, da smo sedaj dodali točko, da je obvezna gospodarska javna sluţba
tudi Gasilska sluţba.
Odbora za okolje in prostor ter gospodarstvo in proračun nimata nikakršnih pripomb in se s
predlogom strinjata.
Razprave ni bilo.
Ţupan da na glasovanje predlog Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Renče-Vogrsko
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Odlok je sprejet.
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Ad.11) Predlog Odloka o občinskih javnih cestah – 2. Obravnava
Ţupan preda besedo poročevalcu Negovanu Boţiču.
Negovan Boţič poda kratek povzetek iz prve obravnave. Statutarno pravna komisija je imela
pripombo glede 66. člena saj ni bilo točno določeno kakšne so pristojnosti ţupana in
Občinskega sveta v zvezi s cestno signalizacijo. Odločili so se, da o kompleksnih zadevah
odloča Občinski svet z odlokom na podlagi projekta. Za pomoč pri izvajanju teh nalog lahko
imenuje ţupan Komisijo za tehnično urejanje prometa, ki naj bi se sestala po potrebi in bi bila
sestavljena iz predstavnika policije, predstavnika vzdrţevalca občinskih cest, projektanta za
prometne ureditve in predstavnika občinske uprave pristojnega za upravljanje z občinskimi
cestami.
Murovec predlaga popravek v 14. členu in sicer, da bi pisalo krajevnih cest in krajevnih poti in
ne dvakrat krajevnih cest.
Ţupan pove, da se bo omenjena tiskarska napaka popravila.
Odbor za gospodarstvo in proračun nima nikakršnih pripomb.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Gregor Kobal in Negovan Boţič.
Ţupan da na glasovanje predlog Odloka o občinskih javnih cestah – 2. obravnava.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 12
PROTI 0
Odlok je sprejet.
Ad.12) Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata – 1. obravnava
Ţupan preda besedo poročevalki Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle najprej pove, da je bilo ţe na prejšnjih sejah potrjeno, da imamo reţijski
obrat in sicer v Odloku o organizaciji občinske uprave in v Odloku o proračunu. Da pa ta reţijski
obrat zaţivi, ga je potrebno potrditi z odlokom. Pove, da se pripombe Odbora za okolje in
prostor niso upoštevale, ker niso v skladu z veljavno zakonodajo in občinskimi odloki. Prva
pripomba – da reţijskemu obratu lahko nalaga delo zgolj direktor občinske uprave, ne pa tudi
ţupan – ni v skladu z veljavnim Odlokom o notranji organizaciji občinske uprave, ki določa, da
reţijski obrat opravlja naloge po navodilu direktorja občinske uprave in ţupana. Druga pripomba
– da se v reţijskem obratu lahko zaposlijo največ trije delavci - se ne upošteva, ker se število
zaposlenih določi s kadrovskim načrtom in proračunom občine in to nikakor ni in ne more biti
materia odloka. Predlaga pa, da se upošteva pripomba Statutarno pravne komisije in se v 4.
členu besedilo dopolni tako, da se glasi zaposleni po podjemnih pogodbah oziroma po
pogodbah o delu in ne samo po pogodbah. Zaradi računovodskega vodenja predlaga, da se
spremeni 9. člen in se po novem glasi, da odlok stopi v veljavo s prvim januarjem 2010 in ne
petnajsti dan po objavi.
Marjan Murovec predsednik Odbora za okolje in prostor, ţeli vedeti, kje točno v Odloku o
notranji organizaciji občinske uprave piše, da je ţupan pristojen vsem dajati naloge. Zanima ga
tudi zakaj se ne bi omejilo število zaposlenih z tem odlokom, saj ne bi ţeleli ponoviti napake
Občine Šempeter Vrtojba, ko niso omejili števila usluţbencev v OKS-ju.
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Nataša Gorkič Barle mu razloţi, da je ţupan predstojnik in odgovoren za vse v občini, zato mu
sam zakon daje to pravico in dolţnost, da daje navodila zaposlenim. Pove, da bo pisno
obrazloţila in podala zakonsko podlago glede tega do naslednjič.

Gregor Kobal zapusti sejo ob 19.55 uri.
Navzočih je 12 članov občinskega sveta.
Negovan Boţič pove, da je bil OKS v Občini Šempeter Vrtojba ustanovljen kot gospodarsko
javno podjetje in je imel obliko d.o.o., posledično je o številu usluţbencev odločal direktor tega
podjetja, reţijski obrat pa je del občine in o številu zaposlenih odloča Občinski svet.
Ţupan da na glasovanje predlog Odloka o ustanovitvi reţijskega obrata – 1. Obravnava.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 9
PROTI 1
Sprejme se sklep, da gre odlok v drugo obravnavo.
Ad.13) Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Občine Renče
Vogrsko za leto 2009 v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009
Ţupan preda besedo poročevalki Neli Pregelj, članici Nadzornega odbora Občine RenčeVogrsko.
Nela Pregelj na kratko obrazloţi delo nadzornega odbora. Glede polletnega poročila pove, da je
bilo poročilo s strani občine dobro pripravljeno, razloţi da so z natančnimi analizami preverili, da
je bil proračun pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Pove, da so v odboru
naredili še dodatno analizo, ki ni običajna; primerjali so predvideno in dejansko porabo za
polletje, vse skupaj pa so primerjali še s stanjem v lanskem polletju. Pozornost so posvetili
predvsem prihodkom, saj če so le-ti dosledno in pravilno realizirani, potem so lahko tudi odhodki
pravilno porabljeni. Poda tudi strukturo odhodkov. Pove, da so nekateri člani na seji predlagali,
da bi lahko v poročilo všteli tudi tisti kratek čas do podaje poročila in ne le strogo polletje od
1.1.2009 do 30.6.2009.
Nela Pregelj pove, da ima tri priporočila, in sicer:
- predlog revizorki, naj svoje delo opravlja v treh časovnih obdobjih, tako kot to določa
zakon in ne le avgusta in septembra kot je to počela do sedaj, ker sicer dobi Nadzorni
odbor poročilo prepozno,
- drugi predlog se nanaša na ISO standarde - predlaga, da se čim prej začnemo aktivno
ukvarjati z vpeljevanjem le-teh v poslovanje,
- tretji in najpomembnejši predlog pa se nanaša na delitveno bilanco, glede na predvidene
zakonske spremembe glede sredstev v upravljanju je zelo pomembno, da se delitvena
bilanca čim prej izvede.
Beti Čufer na kratko obrazloţi realizacijo proračuna in pove, da ne moremo nikoli pričakovati, da
bo ob polletju realiziranih točno 50% proračunskih sredstev. Nekateri prihodki so nekoliko niţji
glede na plan tudi zaradi recesije. Razloţi, da nimamo nobenega dolga iz lanskega leta, ker
smo z zakonom vezani na plačilne roke. Za sejo v novembru napove, da bo potrebno pripraviti
predlog rebalansa.
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Ţupan pove, da je zelo zadovoljen glede finančnega stanja občine, ker nam nikoli ni zmanjkalo
sredstev za plačevanje računov. Obrazloţi redno izpolnjevanje obveznosti občine, pove, da
smo dobili ţe vsa evropska sredstva za obvoznico Renče in polovico sredstev od Goriških
opekarn.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Marjan Murovec, Katjuša Ţigon, Silvo Vončina in Nela Pregelj.
Ţupan da na glasovanje predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Občine
Renče-Vogrsko za leto 2009 v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 9
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ţupan vpraša ali se strinjajo s podaljšanjem seje za 15 min.
Vsi se strinjajo s podaljšanjem, seja se nadaljuje.
Ad.14) Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine
Renče-Vogrsko za leto 2009
Ţupan preda besedo poročevalki Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle obrazloţi, zakaj bi občina kupila zemljišča in za kaj jih potrebuje.
Odbor za gospodarstvo in proračun se s tem strinja.
Ţupan da na glasovanje predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoţenja
Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 .
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 11
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ad.15) Predlog sklepa o potrditvi pogodbe o uskladitvi ZK stanja z dejanskim
Ţupan preda besedo poročevalki Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove, da so svetniki dolţni potrditi vsako spremembo v zvezi z zemljišči,
pove tudi, da so iz DRSC-ja poslali predlog, da se preknjiţi in s tem zemljiškoknjiţno uredi
lastništvo ceste med Biljami in Bukovico.
Ţupan je dal na glasovanje predlog sklepa o potrditvi pogodbe o uskladitvi ZK stanja z
dejanskim.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 11
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PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ad.16) Poročilo o inšpekcijskem pregledu javnega razpisa za dodelitev sredstev
programom društev s področja športa Inšpektorata RS za šolstvo in šport
Ţupan preda besedo poročevalcu Radovanu Rusjanu.
Radovan Rusjan pove, da je inšpektorica preverila celotno dokumentacijo javnega razpisa,
ugotovila je, da je vse prav, razen ene pripombe - in sicer tega, da je ostalo na našem TRR še
13 EUR. Do 31.12.2009 pa moramo nekatere pomanjkljivosti v pravilniku uskladiti z zakonom.

Ad.17) Razno
Ţupan vpraša, če ţeli še kdo kaj vprašati oziroma pripomniti.
Vando Oţbot zanima kako potekajo aktivnosti glede razširitve mostu pri ţeleznici.
Ţupan ji je odgovoril, da so mu iz DRSC-ja sporočili, da drţava ne bo financirala tega projekta,
če pa smo pripravljeni plačati sami, naredijo takoj.
Vinko Jarc vpraša, kdaj se bo dolgoročno uredilo zemljišče za telovadnico.
Ţupan mu odgovori, da še vedno iščemo idejno rešitev za parcelo za šolo in telovadnico, pove
tudi, da bomo v roku enega meseca imeli predlog za odbore in svetnike, odločiti se bomo morali
kaj je naša prioriteta.
Marjana Murovca zanima ali nas je bil Robert Ambroţ primoran zapustiti oziroma ali je bila
to njegova osebna odločitev.
Ţupan odgovori, da je bilo delovno mesto Višjega referenta za splošne zadeve ukinjeno,
delovnega mesta Višjega referenta za komunalne zadeve, ki mu je bilo ponujeno, pa ni ţelel
sprejeti, ker se ni čutil dovolj usposobljenega za opravljanje tega dela.
Radovan Rusjan pove, da ga je ves čas motila obstrukcija seje s strani svetnice.

Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 21:15 uri.

Zapisala: Ana Jovanka Stojanovska

ŢUPAN
Aleš Bucik
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