ZAPISNIK
23. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek,
19. novembra 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 8 članov občinskega sveta, in sicer: Joţef Hvalica, Vanda Oţbot,
Marjan Murovec, Nataša Podgornik, Katjuša Ţigon, Tomaţ Gregorič, Nevo Pregelj in Gregor
Kobal
Opravičili so se: Samo Turel, Valter Mlečnik in Nikita Fajt; Radovan Rusjan, Silvester Vončina in
Vinko Jarc so napovedali 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 22. redne seje z dne 15. 10. 2009,
Poročilo ţupana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
Vprašanja in pobude svetnikov,
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
5.a Predlog sklepa o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta
Občine Renče-Vogrsko (poročevalec: Nataša Gorkič Barle),
5.b Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (poročevalec: Nataša Gorkič Barle),
6. Predlog Odloka o ustanovitvi reţijskega obrata – 2. obravnava (poročevalec: Nataša Gorkič
Barle),

7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko (poročevalec: Beti Čufer),
8. Predlog sklepa o financiranju političnih strank(poročevalec: Nataša Gorkič Barle),
9. Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem
(poročevalec: Nataša Gorkič Barle),
10. Razno.
Ţupan da predlog dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 8
ZA 8
PROTI 0
Dnevni red je sprejet.
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Ad.2) Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 15. 10. 2009
Ţupan da zapisnik v obravnavo.
Marjan Murovec v zapisniku pogreša pobudo, da bo občinska uprava po končanih investicijah
naredila finančno poročilo iz katerega bo razvidno tudi kdaj je bila finančno zaključena.
Vinko Jarc se pridruţi ob 17:08 uri.
Navzočih je 9 članov občinskega sveta.
Nataša Gorkič Barle predlaga, da se v zapisnik dopiše: Marjan Murovec predlaga, da se po
končanih investicijah, pripravi finančno poročilo o investicijah in kdaj so le-te bile zaključene.
Marjan Murovec jo popravi, da je to zahteval Odbor za okolje in prostor na 12. seji 2. točka s
sklepom.
Ţupan vpraša prisotne, če ima še kdo kakšno pripombo na zapisnik, nihče nima pripombe.
Ţupan da dopolnjen zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 9
ZA 9
PROTI 0
Zapisnik 22. redne seje je potrjen.
Ad.3) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Ţupan poda poročilo:
Ţupan je sklical sestanek glede cerkvenega zvonjenja – na sestanek so bili vabljeni: ţupnik,
pastoralni svet, predstavnik krajevne skupnosti in predstavniki krajanov. Zapisnik sestanka je bil
dan svetnikom na mizo. Ţupan pove, da so v tem času tudi ţe dobili rešitev, saj je akustike, ki
urejajo akustiko v dvorani v Bukovici, ţupan pozval naj dajo predlog, kako bi preusmerili zvok
navzgor, da bi omilili hrup neposredno pod zvonikom. Poročilo pričakuje nekje do 20. 11. 2009,
s to rešitvijo pa se mora strinjati tudi cerkev kot lastnik objekta.
Glede obnove ceste skozi naselje Britof je včeraj potekala obravnavo na Upravni enoti v Novi
Gorici. Krajani se zelo pritoţujejo nad nameravano gradnjo. O obravnavi nam bo več povedala
Vanda Oţbot, ki se je te obravnave tudi udeleţila. Ţupan še pove, da krajani občini očitajo, da
je dala soglasje k gradnji, vendar to ni res. Občina je pristojna oz. mora dati soglasje glede tega
ali je objekt v varovalnem pasu ceste oziroma soglasje za prekope objektov, ki so v lasti občine
– v tem primeru ceste. Vsem ljudem, ki so bili na obravnavi, bomo dali dodatno pojasnilo, z
natančnejšo razlago o čem so se na omenjeni obravnavi pogovarjali.
Ţupan da besedo Vandi Oţbot.
Vanda Oţbot nam pove, da je dvajset ljudi iz okolice novega zazidalnega območja, dalo
pritoţbo na izdano Gradbeno dovoljenje. Predlaga, da pripravimo strokovno razlago PUP-ov.
Ţupan se strinja s predlogom o obvezni razlagi, vendar meni, da je treba proceduro izpeljati
pravilno.
Katjuša Ţigon meni, da na to površini med obstoječimi hišami, ne sodi takšna večstanovanjska
zgradba, ker to ni v skladu z našo gradbeno kulturno dediščino, saj ljudje, ki ţivijo na vasi, so si
izbrali drugačen ţivljenjski prostor kot v mestu.
Ţupan pove, da se z njo povsem strinja. Ţupan tudi opozori na dopis SOS-a, ki govori o
občinskih prostorskih načrtih. Negativna dediščina, ki nam je ostala še iz Mestne občine Nova
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Gorica, pa se še vedno kaţe v določenih zadevah kot je ta, ker je moţno po obstoječih
prostorskih aktih graditi tudi na način, ki ni prijazen našemu okolju. Proti temu se lahko borimo z
neko razlago obstoječega prostorskega akta in se bomo v tem primeru posluţili te moţnosti.
Pove, da je v dopisu napisano, v kateri fazi so obstoječi prostorski načrti; OPN-je ima samo šest
občin. Mi smo v takšni fazi, da lahko predvidevamo, da ga bomo sprejemali nekje do poletja. Ko
bomo imeli sprejet OPN, se bomo izognili tudi taki problematiki, kot je sedaj v naselju Britof.
Ţupan glede monitoringa emisij smetišča v Stari gori pove, da smo sklenili pogodbo z Zavodom
za zdravstveno varstvo, ki bo opravil tri meritve v treh različnih obdobjih. Prvi odvzem je zavod
ţe izvedel - vzeli so vzorce na treh različnih lokacijah in sicer, ob iztoku, kilometer višje in
kilometer niţje; razlaga je, da sta dve tista višje in tista niţje v mejah normale tista ob iztoku pa
je bila izven mej normale. Dve meritvi se bosta še izvedli, in sicer ena naj bi bila v sušnem
obdobju, ker je takrat potok bistveno bolj umazan kot sicer.
Glede Poslovilne stavbe v Renčah pove, da je bilo javno naročilo včeraj poslano na javni portal
in je rok oddaje osem dni; drugi teden pričakujemo prijave.
Ţupan pove kako napredujejo dela v KD Bukovica.
Ţupan predstavi novega strokovnega sodelavca za investicije - Janeza Furlana.
Radovan Rusjan se pridruţi ob 17:26 uri.
Navzočih je 10 članov občinskega sveta.
Ţupan pove, da smo v letošnjem letu imeli kar nekaj inšpekcij, zadnja pa je bila delovna
inšpekcija. Pove, da je ugotovila, da smo kršili pravico do počitka usluţbencu - 23. 6. smo imeli
sejo do 22:30 ure, javni usluţbenec pa je naslednji dan ob 6:00 uri moral na sluţbeno pot v
Ljubljano. Druge pripombe so bile, da nimamo Pravilnika o mobingu. Predlaga, da bi se
občinske seje začele ob 16:00 uri, ker se velikokrat zavlečejo in potem je usluţbencem
občinske uprave kršena pravica do počitka, kar se je zgodilo v prej navedenem primeru.
Ţupan preide na pregled sklepov prejšnje seje in preda besedo Nataši Gorkič Barle, ki pove,
da smo na prejšnji seji sprejeli več sklepov in odlokov, in sicer:
Sklep o cenah programov v vrtcih, ki je bil objavljen v Uradnih objavah št. 7/09, in je bil
posredovan OŠ Renče in OŠ Šempeter ter Ministrstvu za šolstvo in šport.
Sklep o podaji soglasja k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest, ki je
bil tudi posredovan na OŠ Renče.
Sklep o podaji soglasja k sofinanciranju zaposlitve športnega pedagoga in pomočnice
ravnatelja v OŠ Renče, ki je bil prav tako posredovan na OŠ Renče.
Sklep o podaji soglasja k sofinanciranju investicije v izgradnjo MIC, ki je bil posredovan
na Tehnični šolski center v Novo Gorico.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, sklep je bil objavljen v
Uradnih objavah in posredovan občinski volilni komisiji, ki se je sestala na
korespondenčni seji in odločila kdo je nov občinski svetnik.
Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Renče Vogrsko, ki je bil objavljen v
Uradnih objavah.
Odlok o občinskih javnih cestah je bil prav tako sprejet in objavljen v Uradnih objavah.
Odlok o ustanovitvi Reţijskega obrata bo na današnji seji v drugi obravnavi.
Podpisana je bila pogodba o uskladitvi zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim, za cesto
Bukovica – Kriţ Cijan.
Ad.4) Vprašanja in pobude svetnikov
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Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda.
 Vanda Oţbot vpraša, kako je z obvezno razlago Odloka o splošnih prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica.
Ţupan da besedo Nataši Gorkič Barle, da obrazloţi postopek sprejemanja obvezne
razlage odloka.
Nataša Gorkič Barle pove, da imamo v Poslovniku Občinskega sveta v 100. členu
določeno, da vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda tudi zahtevo za obvezno
razlago določb občinskih aktov. Obrazloţi tudi postopek za predlaganje in sprejemanje
odlokov in razlag le teh in pove, da to potrjujejo občinski svetniki.
Vanda Oţbot predlaga, da glede na to, da je prišla vloga za razlago na občino danes po
pošti s povratnico, naj občinske sluţbe to pripravijo do naslednje seje.
Ţupan se strinja s predlogom, da damo mi kot občina na Statutarno pravno komisijo
predlog.
 Vanda Oţbot pove, da ima vprašanje, ki so ji ga postavili krajani in sicer kdo je dal
soglasje k postavitvi table pred Renškim mostom »Dobrodošli v Renčah«, ker ta lokacija
še vedno spada pod KS Bukovica – Volčja Draga, krajani zahtevajo, da se ta tabla
premakne na območje KS Renče.
Ţupan pove, da se bo pozanimal glede soglasja in bomo zadevo uredili tako, da bo prav
za vse.
 Vando Oţbot zanima tudi kako je z štirinajst dnevnim rokom, ki je bil dan na prejšnji seji
15. 10. 2009 glede asfaltacije ceste skozi Britof.
Ţupan pove, da smo počakali, da je bila javna obravnava in, ker omenjeni investitor
Gradbenega dovoljenja še ni pridobil in ga v kratkem tudi najbrţ ne bo, bomo mi kot
občina zahtevali od njega, da uredi oziroma postavi v prvotno stanje cesto, ki jo je
prekopal zaradi vodovoda. Pove pa tudi, da občina ni prekopala kot morda nekateri
zmotno mislijo, občina je le dala soglasje k prekopu.
 Katjuša Ţigon vpraša kdaj bomo uredili odvodnjavanje pri kroţišču v Renčah.
Ţupan pove, da se bo to uredilo takrat, ko bomo imeli vsa soglasja in dovoljenja.
Čakamo pa tudi na soglasja soglasodajalcev za prekop ceste za ureditev teh propustov.
Vanda Oţbot se je opravičila in začasno zapustila sejo ob 17:38.
Navzočih je 9 članov občinskega sveta.
 Marjana Murovca zanima, če imamo ţe izbranega izvajalca za ureditev odvodnjavanja,
oziroma v kakšni fazi smo pri reševanju te problematike.
Ţupan odgovori, da izvajalca nimamo še izbranega, ker čakamo še vsa soglasja in nato
bomo izbrali nekoga, ki bo naredil začasni projekt, kjer bi bili ti propusti definirani.
Ad.5) Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
5.a Predlog sklepa o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta Občine Renče
Vogrsko
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda in sicer predlog sklepa o potrditvi mandata
nadomestnega člana občinskega sveta Občine Renče Vogrsko; preda besedo Nataši Gorkič
Barle.
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Nataša Gorkič Barle pove, da se je občinska volilna komisija seznanila z ugotovitvenim sklepom
o prenehanju mandata svetniku in na podlagi tega je sprejela sklep, da na podlagi izida volitev,
pripade mandat za preostanek mandatne dobe naslednjemu iz liste kandidatov SD, to je
gospod Marjan Rutar. Predlaga, da se sprejme sklep, skaterim se potrdi mandat Marijanu
Rutarju.
Ţupan da na glasovanje sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta
Občine Renče Vogrsko.
NAVZOČI 9
ZA 9
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Marjan Rutar je nov član občinskega sveta in pridobi pravico glasovanja.
Navzočih je 10 članov občinskega sveta.
5.b Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
Ţupan preide k naslednji točki dnevnega reda, predlog sklepa o imenovanju nadomestnega
člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in preda besedo poročevalki
Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove, da je s prenehanjem mandata člana občinskega sveta le-temu
prenehal mandat tudi v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predlaga, da
se sprejme sklep, s katerim se Marjan Rutar imenuje v to komisijo.
Ţupan da sklep na glasovanje.
NAVZOČI 10
ZA 10
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ad.6) Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata – 2. obravnava
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda in sicer predlog Odloka o ustanovitvi
reţijskega obrata – 2. obravnava, preda besedo Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle predstavi spremembe, ki so bile podane na prejšnji seji in pove, da se
odlok odtlej ni spremenil.
Ţupan odpre razpravo.
Gregor Kobal pove, da je v finančnem delu predviden strošek 82.000,00 EUR, ki bo bremenil
proračun in ni nikjer definirano za katero leto se gre.
Nataša Gorkič Barle pove, da je bil ta strošek predviden za leto 2009 in za leto 2010 je ta
znesek treba še predvideti.
Ţupan vpraša, če ima še kdo kakšno vprašanje in da besedo Marjanu Rutarju.
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Marjan Rutar vpraša glede organigrama podrejenosti in nadrejenosti v Reţijskem obratu - ali je
to prav, da je en obrat podrejen dvema osebama.
Ţupan vpraša, če ima še kdo kaj za pripomniti, če ne da odlok na glasovanje.
Ţupan da predlog Odloka o ustanovitvi reţijskega obrata na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 10
ZA 7
PROTI 0
Odlok je sprejet.
Silvester Vončina se pridruţi ob 17:52 uri.
Navzočih je 11 članov občinskega sveta.
Ad.7) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Renče Vogrsko
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda in preda besedo poročevalki Beti Čufer.
Beti Čufer pove, da je ta predlog rebalansa prvi v letošnjem letu. Na podlagi realizacije za
obdobje januar - oktober 2009 in ocene realizacije do konca leta, se je ugotovilo, da določeni
prihodki in odhodki ne bodo realizirani oziroma bodo realizirani v manjšem ali večjem obsegu,
zato je potrebna ponovna uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani proračuna.
Zmanjšujejo se tako prihodki kot odhodki in sicer v višini 143.867 EUR. Proračun občine se tudi
po tem rebalansu ne bo zadolţeval temveč bo financiral svoje odhodke v celoti iz tekočih
prihodkov in stanja prenesenih sredstev iz prejšnjih let. Prihodki v rebalansu so tako popravljeni
iz 4.952.000 € na 4.808.000 €, kar je slabe 3% zniţanja glede na plan. To zmanjšanje pa gre
predvsem na račun kapitalskih prihodkov - ker je ţe jasno, da realizacije nakupa oziroma
prodaje kletne etaţe Kulturnega doma v letošnjem letu ne bo.
Na odhodkovni strani se določene proračunske postavke zniţujejo nekatere pa povečujejo,
skupno zniţanje pa je seveda enako kot na prihodkovni strani torej v višini 143.000 €.
Beti Čufer predstavi še nekaj proračunskih postavk, ki se z rebalansom najbolj spremenijo.
Ţupan da besedo odboru za gospodarstvo.
Nevo Pregelj pove, da Odbor za gospodarstvo nima nikakršnih pripomb in predlaga, da se
rebalans sprejme.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Marjan Murovec in Gregor Kobal.
Ţupan pove, da je iz rebalansa točno razvidno kje so bile kakšne investicije izvedene, strinja se
pa tudi s tem, da se na koncu vsake investicije napiše poročilo
Ţupan da na glasovanje Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
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Odlok je sprejet.
Ad.8) Predlog sklepa o financiranju političnih strank
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda- predlog sklepa o financiranju političnih strank
in preda besedo poročevalki Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove, da je v proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009, sprejeta
postavka za financiranje političnih strank. Preden se ta denar razdeli pa je treba sprejeti še
sklep, kako se ta denar razporedi med strankami. Predlaga, da se predlagani sklep sprejme.
Ţupan odpre razpravo.
Razprave ni bilo.
Ţupan da na glasovanje Predlog sklepa o financiranju političnih strank
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 7
PROTI 4
Sklep je sprejet.
Ad.9) Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Ţupan preide k naslednji točki dnevnega reda, predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoţenjem in preda besedo poročevalki Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove, da gre v tem sklepu za parcelno št. 288/5, k.o. Bukovica v izmeri 621
m2, to je zemljišče med dvema hišama in ljudje, ki tam ţivijo ţe od nekdaj uporabljajo to
zemljišče v dobri veri, da je le-to njihovo. Po tem zemljišču je v naravi tudi speljana pot.
Ţupan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Katjuša Ţigon, Silvester Vončina in Radovan Rusjan. Ugotovili so, kje
se to zemljišče točno nahaja in, da je zadeva usklajena med vsemi ostalimi lastniki parcel, ki
mejijo na to zemljiščem.
Vanda Oţbot se pridruţi ob 18:26 uri.
Navzočih je 12 članov občinskega sveta.
V razpravo se je vključila tudi Vanda Oţbot.
Ţupan da na glasovanje predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoţenjem.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Sklep je sprejet.
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Ad.10) Razno
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda razno in da besedo občinskim svetnikom.
Nataša Podgornik vpraša kakšen je izgovor KS Vogrsko, da ne bodo letos priţigali lučk na
Vogrskem.
Ţupan odgovori, da je prišlo do nesporazuma v zvezi s proračunskimi sredstvi, ki so namenjena
krajevnim skupnostim, saj predsednik KS Vogrsko ni razumel prav proračunske postavke, kjer
so bila vpisana vsa njihova sredstva. Kasneje pa, ko smo krajevne skupnosti prosili, naj nam
napovejo prireditve ob novem letu, jih KS Bukovica ni vpisala, KS Vogrsko pa je zahtevala, da
se zapiše, da KS Vogrsko ne bo imelo prireditev. Ţupan je izrazil presenečenje nad tem in
izrazil ţeljo, da bi kdo prevzel pobudo in organiziral dvig smreke in priţig lučk.
Ţupan pove svetnikom, da bo 18.12.2009 prednovoletno srečanje za svetnike in napove zadnjo
sejo v letu 2009, ki bo v četrtek 17.12. ob 16:00 uri.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 18:36 uri.

ŢUPAN
Aleš Bucik

Zapisala: Ana Jovanka Stojanovska
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