ZAPISNIK
27. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek,
4. marca 2010, ob 16.00 uri v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil ţupan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 16.00 uri.
Vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, občinska uprava in mediji.
Na začetku je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, in sicer: Vanda Oţbot, Katjuša Ţigon,
Marjan Rutar, Radovan Rusjan, Nikita Fajt, Samo Turel, Nevo Pregelj, Tomaţ Gregorič, Nataša
Podgornik, Vinko Jarc in Joţef Hvalica.
Opravičil se je: Valter Mlečnik, manjšo zamudo pa so napovedali Marjan Murovec, Gregor Kobal
in Silvester Vončina.
Ţupan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Ad.1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Katjuša Ţigon da predlog za dodatno točko dnevnega reda – Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko.
Ţupan da na glasovanje uvrstitev predloga na dnevni red.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Renče-Vogrsko se uvrsti na dnevni red.
Ţupan da na glasovanje predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omreţnine, števčnine in
vzdrţevalnine (poročevalec: Mitja Gorjan, predstavnik podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d.),

3. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode in omreţnin (poročevalec: Mitja Gorjan, predstavnik podjetja
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.),

4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 26. redne seje z dne 28. 1. 2010,
Poročilo ţupana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
Vprašanja in pobude svetnikov,
Predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 – 2. obravnava
(poročevalec: Beti Čufer),

8. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko – 2. obravnava
(poročevalec: Negovan Boţič),
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9. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini RenčeVogrsko (poročevalec: Vladka Gal),
10. Pravilnik o sofinanciranju programov tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko
(poročevalec: Radovan Rusjan),

11. Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 (poročevalec: Vladka Gal),
12. Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 (poročevalec:
Radovan Rusjan),
13. Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 (poročevalec: Radovan
Rusjan),
14. Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč druţini na domu« (poročevalec:
Vladka Gal),

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in MirenKostanjevica – skrajšani postopek (poročevalec: Nataša Gorkič Barle),
16. Ukinitev javnega dobra (poročevalec: Nataša Gorkič Barle):
16.a Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 609/11 in 609/12, k.o. Bukovica,
16.b Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 549/9 k.o. Gradišče in parc.št. 2245/20
k.o. Renče,
16.c Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 3543 k.o. Renče,
17. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov Občine Renče-Vogrsko (predlagatelj: Katjuša Ţigon, članica občinskega
sveta),
18. Razno
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Dnevni red je sprejet.
Ad.2) Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in
vzdrževalnine
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, na tarifni sistem za obračun tarif za obračun
vodarine, omreţnine, števčnine in vzdrţevalnine. Pove, da na ceno vode vplivajo štirje elementi;
ceno vodarine je občinski svet potrdil v letu 2009, števčnino in vzdrţevalnino bosta obrazloţila
predstavnika podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju Vodovodi),
omreţnina pa je kategorija, ki omogoča ohranjanje realne vrednosti vodovodov - občina je
lastnik vodovoda in ga daje v najem Vodovodom. Omreţnina je edina kategorija, ki jo lahko
delno financira občina in sicer fizičnim osebam, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti v višini
50%.
Ţupan da besedo Miranu Lovriču, direktorju in Mitji Gorjanu iz podjetja Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., ki obrazloţita predlagana tarifna sistema.
Marjan Murovec in Gregor Kobal sta se pridruţila ob 16:55.
Na seji je prisotnih 13 svetnikov.
Samo Turel, predsednik statutarno pravne komisije pove, da je imela komisija pripombo na
zadnji člen tarifnega sistema, ki govori o uveljavitvi dokumenta. Datum uveljavitve naj bi namreč
bil 1.1.2010, kar pa ni dovoljeno, saj je prepovedana retroaktivnost aktov.
Marjan Murovec, predsednik Odbora za okolje in prostor pove, da na odboru tarifnih sistemov
niso obravnavali.
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Ţupan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Katjuša Ţigon, Marijan Murovec, Nikita Fajt, Vanda Oţbot, Mario Rutar
in Samo Turel.
 Ţupan, da na glasovanje predlog Statutarno pravne komisije, da predlagana tarifna sistema
stopita v veljavo s 1.4.2010.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 8
PROTI: 0
Predlog je sprejet.
 Ţupan da na glasovanje Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omreţnine,
števčnine in vzdrţevalnine v predlaganem besedilu s sprejetim popravkom.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 0
PROTI: 8
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omreţnine, števčnine in vzdrţevalnine ni
sprejet.
Ţupan odredi odmor od 18:20 do 18:40
Ţupan predlaga, da se točko 3. umakne iz dnevnega reda in se jo obravnava naslednjič, ko bo
zopet v obravnavi Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omreţnine, števčnine in
vzdrţevalnine.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 12
PROTI: 0
Predlog je sprejet, točka 3 se umakne iz dnevnega reda.
Ad.3) Potrditev zapisnika 26. redne seje z dne 28. 01. 2010
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda in sicer potrditev zapisnika 26. Redne seje.
Ţupan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 12
PROTI: 0
Zapisnik 26. redne seje je potrjen.
Ad 4.) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje
seje.
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda in sicer poročilo ţupana, odgovori na pobude
in vprašanja ter pregled sklepov prejšnje seje. Pove, da imamo letos ţe 3. sejo in je imela
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občinska uprava veliko dela s pripravljanjem proračuna in vsem ostalim. Pove o poteku dela in
načrtu za prihodnje delo pri obnovi Kulturnega doma v Bukovici.
Ţupan pove, da je bil pisni odgovor na svetniško vprašanje, ki ga je postavil Gregor Kobal na
prejšnji seji, razdeljen vsem svetnikom na mizo.
Ţupan da besedo Nataši Gorkič Barle, da poroča o sprejetih sklepih iz prejšnje seje.
Nataša Gorkič Barle poda poročilo:
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo in Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda sta bila objavljena v Uradnih objavah v Občinskem glasilu
18.2.2010 številka 2/2010 in bosta stopila v veljavo 5.3.2010.
 Sprejet je bil sklep, da gre Odlok o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v 2.
obravnavo, vendar je imela Statutarno pravna komisija več pripomb nanj in ker jih v
tako kratkem času ni bilo moč odpraviti, bo ta odlok predloţen v drugo obravnavo na
naslednji seji.
 Odlok o proračunu bo pa danes v nadaljevanju v 2. obravnavi.
Ad.5) Vprašanja in pobude svetnikov
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer vprašanja in pobude svetnikov.
Nataša Podgornik: Kakšno je stališče občine v zvezi z odkupom zemljišč za izgradnjo
dvorane na Vogrskem? To vprašanje je pomembno predvsem zato, ker so lastniki
zemljišč preteţno starejši ljudje in si ţelijo, da se postopek odkupovanja začne čim prej,
da ne bo kasneje teţav pri iskanju dedičev.
Ţupan bo na to vprašanje odgovoril pisno.
Vanda Oţbot: Zanima jo kako poteka postopek delitvene bilance, saj meni, da se
zadeve odvijajo prepočasi.
Ţupan ji odgovori da postopek ţe poteka. Sredstva so bila ţe razdeljena s sklepom, ki določa
delitveno razmerje, kar se pa tiče nepremičnin, pa se bodo delila tako kot določa zakon – po
legi. Ţupan meni, da nas dejstvo, da delitvena bilanca še ni uradno dokončana, pri delu nič ne
ovira.
Vanda Oţbot: Vpraša kako napreduje ureditev javnega dobra na Volčji Dragi, kjer je
predvidena izgradnja pločnika od Bazare do zapornic v Volčji Dragi.
Ţupan ji odgovori, da se ta neskladja rešujejo sproti, je pa res veliko neurejenih lastništev javnih
površin.
Marjan Murovec: Vpraša kako teče projekt o realizaciji varovanja povodnja reke Vipave,
in v kakšni fazi je projekt.
Ţupan pove, da je bilo podpisano pismo o nameri, vendar se je zataknilo pri Ministrstvu za
okolje in prostor oziroma pri Sluţbi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zato
bo potrebno narediti revizijo projekta, ki jo bo izvedel Projekt d.d. Nova Gorica.
Katjuša Ţigon: Vpraša zakaj je ob rekonstrukciji vodovoda Renče - Merljaki, ostal del
nezakrpane ceste pod Špinjoliščem.
Na to vprašanje odgovori Marjan Murovec, kot nadzorni: odgovori, da je luknja na cesti nastala
zaradi vgradnje bypasa in da bo cesta urejena ali je ţe bila urejena te dni.
Ţupan pravi, da občani veliko sprašujejo glede teh rekonstrukcij vodovodov in zato pove, da je
predvidena rekonstrukcija vodovoda med Pristavci in Kristalom za letošnje leto, v letu 2011 pa
od Mohorinov do Gradišča. Ob vsem tem pa moramo ves čas paziti na likvidnost.
Marjan Murovec: Zanima ga, kdaj se bo začela izgradnja mrliške veţice v Renčah.
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Ţupan pove, da se je rok za pritoţbo na izbor najugodnejšega ponudnika iztekel in je naslednja
faza podpis pogodbe s Finalom d.d. nakar se bodo dela začela izvajati.
Ad.7) Predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 – 2. obravnava
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda - predlog Odloka o proračunu Občine RenčeVogrsko za leto 2010 – 2. obravnava in preda besedo direktorici občinske uprave, Beti Čufer.
Beti Čufer predstavi predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010.
Razprave ni bilo.
Ţupan da predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 je sprejet.
Zaradi slabega počutja podţupana Radovana Rusjana, je ţupan nekoliko obrnil dnevni red seje,
tako da občinski svet obravnava najprej tiste točke, kjer je poročevalec podţupan.
Ad.8) Pravilnik o sofinanciranju programov tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, Pravilnik o sofinanciranju programov tehnične
kulture v Občini Renče-Vogrsko in da besedo Radovanu Rusjanu.
Radovan Rusjan pove, da sta bili doslej področji šport in tehnična kultura zdruţeni v enem
pravilniku, vendar po mnenju inšpektorice za šport to ni ustrezna rešitev. Zato predlaga, da se
sprejme predlagani pravilnik in ga obrazloţi.
Ţupan vpraša Vinka Jarca predsednika Odbora za druţbene dejavnosti, če so na seji odbora
obravnavali omenjen pravilnik.
Vinko Jarc, predsednik odbora za druţbene dejavnosti pove, da je odbor pravilnik obravnaval in
nanj ni imel pripomb.
Samo Turel, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija pravilnik obravnavala in
imela določene pripombe, ki pa so ţe upoštevane v predloţenem gradivu.
Razprave ni bilo.
Ţupan da na glasovanje Pravilnik o sofinanciranju programov tehnične kulture v Občini RenčeVogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Pravilnik o sofinanciranju programov tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko je sprejet.
Ad.9) Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Ţupan preide na točko Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 in
da besedo poročevalcu Radovanu Rusjanu.
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Radovan Rusjan pove da je ta program potrebno sprejeti po sprejetju proračuna za naslednje
leto. Letni program je podlaga za objavo javnega razpisa.
Vinko Jarc, predsednik odbora za druţbene dejavnosti pove, da je odbor letni program
obravnaval in nanj ni imel pripomb.
Razprave ni bilo.
Ţupan da na glasovanje Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 je sprejet.
Ad.10) Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko
za leto 2010 in da besedo poročevalcu Radovanu Rusjanu.
Radovan Rusjan predstavi predlog Letnega programa.
Vinko Jarc, predsednik odbora za druţbene dejavnosti pove, da je odbor letni program
obravnaval in nanj ni imel pripomb.
Razprave ni bilo.
Ţupan da na glasovanje Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010, s
popravkom zneska v tabeli.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 je sprejet.
Radovan Rusjan zapusti sejo ob 19:35.
Na seji je prisotnih 12 svetnikov.
Ad.11) Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini
Renče-Vogrsko
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, Pravilnik o sofinanciranju programov in
projektov na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko in da besedo Vladki Gal.
Vladka Gal predstavi pravilnik.
Vinko Jarc, predsednik odbora za druţbene dejavnosti pove, da je odbor pravilnik obravnaval in
nanj ni imel pripomb.
Samo Turel, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija pravilnik obravnavala in
imela določene pripombe, ki pa so ţe upoštevane v predloţenem gradivu.
Razprave ni bilo.
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Ţupan da na glasovanje Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v
Občini Renče-Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko je
sprejet.
Ad. 12) Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Ţupan preide na točko Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 in da besedo
poročevalki Vladki Gal.
Vladka Gal predstavi pravilnik..
Vinko Jarc, predsednik odbora za druţbene dejavnosti pove, da je odbor pravilnik obravnaval in
nanj ni imel pripomb.
Ţupan odpre razpravo.
Marjan Murovec sprašuje, zakaj so se sredstva dvignila za 70.000,00 EUR.
Vladka Gal pojasni, da zaradi tega, ker se je dodalo sredstva za obnovo Kulturnega doma
Bukovica.
Ţupan pojasni, da je so to sredstva za projektiranje in opremo.
Ţupan da na glasovanje Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 je sprejet.
Ad.13) Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko – 2.
obravnava
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Renče-Vogrsko – 2. obravnava in da besedo Negovanu Boţiču.
Negovan Boţič pove, da je to druga obravnava in ker na prvi ni bilo bistvenih pripomb na samo
vsebino odloka, je pa v tem času prišlo do dveh sprememb in sicer dodali smo dve novi cesti.
Ena od teh je na strani 4 v prilogi 1 - to je cesta, ki povezuje Dombravo in Vogrsko; in pa
novozgrajena obvoznica v Renčah.
Marjan Murovec, predsednik odbora za okolje in prostor pove, da na odboru odloka niso
obravnavali, meni pa, da nobeden od članov odbora ne bo imel nikakršnih pripomb na ta odlok
in spremembe, ki so v tem času nastale.
Ţupan da predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko na
glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 11
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PROTI: 0
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko je sprejet.
Ad.14) Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč družini na domu«
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve
»pomoč druţini na domu« in da besedo Vladki Gal.
Vladka Gal pove da gre za storitve, ki se izvajajo za starejše občane na podlagi Zakona o
socialnem varstvu in so v obrazloţitvah natančneje opisane. Storitev izvaja Center za pomoč na
domu Klas. Iz 2. točke sklepa je razvidno, da občina subvencionira 73% cene. Trenutno imamo
24 uporabnikov te storitve; večina ima popolno oskrbo, nekateri pa imajo samo prinos kosila.
Vinko Jarc, predsednik Odbora za druţbene dejavnosti, pove, da odbor na sklep ni imel
pripomb.
Ţupan se strinja s predlogom in meni da s tem stimuliramo ljudi da ostanejo doma, kjer se
najbolje počutijo, v nasprotnem primeru so primorani iti v dom.
Vanda Oţbot opozori na končno določbo in predlaga, da sklep stopi v veljavo s 1.4.2010.
Nevo Pregelj vpraša če je višina subvencije vezana tudi na prihodke tega uporabnika.
Vladka Gal pove, da je ta cena enaka za vse, razen v primeru da posameznik tega ne zmore
plačati – v tem primeru ima moţnost in pravico, da Center za socialno delo prosi za dodatno
subvencijo. Če center z odločbo ugotovi, da ima res tako nizke prihodke in tega ne zmore
plačati, mu izda odločbo v kateri določi višino dodatne subvencije, ostalo razliko pa plača
občina.
Nevo Pregelj vpraša kako je pa v nasprotnem primeru - če ima uporabnik teh storitev zelo
visoke prihodke.
Vladka Gal pove, da je določen samo minimum.
Ţupan da na glasovanje Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč druţini na domu« s
tem da začne veljati od 1.4.2010.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI : 0
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč druţini na domu« je sprejet.
Ad.15) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in MirenKostanjevica – skrajšani postopek
Ţupan preide k naslednji točki dnevnega reda, to je Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica – skrajšani postopek in da besedo poročevalki Nataši
Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove da je za sprejemanje tega akta predlagan skrajšani postopek, ker gre
za uskladitev veljavnega odloka z veljavno zakonodajo. V nadaljevanju predstavi predlagane
spremembe.
Samo Turel, predsednik statutarno pravne komisije pove, da komisija na odlok ni imela pripomb.
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Razprave ni bilo.
Ţupan da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in MirenKostanjevica na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je sprejet.
Ad.16) Ukinitev javnega dobra:
16.a Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 609/11 in 609/12, k.o.
Bukovica
16.b Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 549/9 k.o. Gradišče in
parc.št. 2245/20 k.o. Renče
16.c Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 3543 k.o. Renče
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer ukinitev javnega dobra ter da besedo
Nataši Gorkič Barle.
Nataša Gorkič Barle pove, da se bo pod to točko sprejemalo tri sklepe s podobno vsebino in
vsebinsko pojasni predloge sklepov.
Razprave ni bilo.
-

Ţupan da na glasovanje Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 609/11 in 609/12, k.o.
Bukovica.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 609/11 in 609/12, k.o. Bukovica je sprejet.
-

Ţupan da na glasovanje Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 549/9 k.o. Gradišče in
parc.št. 2245/20 k.o. Renče.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 549/9 k.o. Gradišče in parc.št. 2245/20 k.o. Renče je
sprejet.
-

Ţupan da na glasovanje Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 3543 k.o. Renče.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
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Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 3543 k.o. Renče je sprejet.
Ad.17) Dvig sejnin občinskim svetnikom Občine Renče-Vogrsko
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko in da besedo
predlagateljici Katjuši Ţigon, da predstavi pravilnik.
Katjuša Ţigon predstavi spremembo pravilnika in pove, da so vsi svetniki prejeli gradivo pred
sejo na mizo. Pove, da pravilnik predvideva spremembo drugega odstavka 6. člena, in sicer se
število 5% spremenijo v 10%. Meni, da je Občina Renče-Vogrsko zelo uspešna, kar je vidno
skozi delo ţupana, občinske uprave in občinskega sveta. Iz slednjega izhaja, da si tudi občinski
svet zasluţi boljše plačilo – sejnine naj se torej iz 5% dvignejo na 10% in s tem še ne doseţejo
z zakonom dovoljenih 15%.
Razprave ni bilo.
Ţupan da predlog spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 7
PROTI: 2
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Renče-Vogrsko je sprejet.
Ad.17) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20:25 uri.

Zapisala: Ana Jovanka Stojanovska
Ţupan
Aleš Bucik
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