OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-12/2014-2
Bukovica, 16. 12. 2014

ZAPISNIK
3. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
16. decembra 2014, 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, občinska uprava in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Aleš Bucik, Borut Zorn, Radovan Rusjan, Katarina Valič, Dušan Nemec, Nedeljko
Gregorič, Marko Švara, Franko Pregelj, Boris Čoha, Marjan Rutar, Albinca Pisk, Aldo
Mozetič, Jožef Hvalica, Zmaga Prošt, Vanda Ožbot in Marjan Murovec.
2. občinska uprava in mediji.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 15 svetnikov.
V nadaljevanju da župan v obravnavo in potrditev zapisnik 2. redne seje z dne 28. 10. 2014.
Župan odpre razpravo.
Zmaga Prošt pove, da ima dve pripombi na zapisnik 2. seje:
»Prva – glede na to, da sem svetnica, Zmaga Prošt, poslušala magnetogram konstitutivne seje
občinskega sveta in se prepričala, da sem vprašanje 'Ali je župan v sklopu priprav na današnjo
prvo sejo sklical nosilce kandidatnih list?' res zastavila, v zapisniku pa ga ni bilo zapisanega,
zdaj postavljam vprašanje: Ali delavka občinske uprave, ki je zadolžena za pripravo zapisnika
na sejah občinskega sveta zavestno krši poslovnik občinskega sveta, ki predpisuje, kako mora
biti sestavljen zapisnik, ali to dela po navodilih direktorice občinske uprave ali celo župana? Iz
tega sledi tudi ponovna ugotovitev, da je župan kršil 3. odstavek 8. člena poslovnika, ker
nosilcev kandidatnih list ni sklical in zdaj kar s preglasovanjem pometa pod preprogo svoje
nezakonito ravnanje. Podobno velja za pripombo na prisego župana, ki je v resnici sploh ni dal,
temveč jo je prebral predsedujoči. Zahtevam, da župan prisego prebere sam, kot to velja celo v
ZDA, kjer je predsednik Obama zaradi malenkosti javno ponovil branje prisege in si ni dovolil,
da jo namesto njega prebere kdo drug. Hkrati postavljam ogledalo tudi kolegom svetnikom, ki
ste glasovali proti pripombam na nekorektno narejen zapisnik, saj ste vendar, tako kot jaz,
sodelovali na konstitutivni seji občinskega sveta 14. 10. 2014. Druga moja pripomba se nanaša
na postavljeno svetniško vprašanje o varnih šolskih poteh. Ugotavljam, da se zapisano ne
ujema s tekstom, ki sem ga oddala in ob koncu zahtevala, da se vprašanje vnese v zapisnik
dobesedno. Prosim, da se pripombi zaradi jasnosti vneseta v zapisnik dobesedno in jih dajem
zapisničarki zdaj.«
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Nataša Gorkič Barle glede prve pripombe o sklicu nosilcev list pove, da če se ne moti, je to
vprašanje napisano v zapisniku, sicer ga nima pred sabo, vendar pove, da se bo še enkrat
preverilo.
Glede vprašanja - zaprisega župana, poda obrazložitev, da je to obravnavala statutarno-pravna
komisija in da so svetniki njihov odgovor dobili v zapisniku statutarno-pravne komisije. Pravi, da
v kolikor se zdi to potrebno, bi morali skupaj s Statutarno-pravno komisijo sestaviti pravilnik o
zaprisegi, saj po občinskem statutu in poslovniku zaprisega ni obvezna, kakor tudi ni natančno
določeno, kako se priseže, pravni običaj pa se tudi še ni uveljavil.
Glede drugega vprašanja - dobesednega zapisa po magnetogramu, ki ni ustrezal pove, da je
zapisničarka Ana Jovanka Stojanovska pisala po magnetogramu in ne po napisanem.
Nataša zaključi: »Vi ste zahtevali dobeseden prepis, ampak ne zapisanega, temveč vašega
prebranega besedila.«
Zmaga Prošt dopolni: »Prebranega in v tem prebranem, je bil zadnji stavek takšen in to sem
oddala.«
Nataša Gorkič Barle doda: »To ste oddali, ampak mislim, da ona ni dala vašega zapisanega
besedila, ampak je prepisovala po magnetogramu, ker ste to tako zahtevali. Zdaj če zahtevate,
da se vloži vaš napisan list, to ni noben problem oziroma je to za nas lažje.«
Zmaga Prošt: »Prosim, zato sem oddala v pisni obliki.«
Nataša Gorkič Barle pove, da se bo to dalo med vprašanja in pobude in se bo pogledalo.
Župan vpraša, če je na zapisnik še kakšna pripomba? Da besedo Vandi Ožbot.
Vanda Ožbot pravi, da: »Glede na to, da sem kot izvoljena članica komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na konstitutivni seji prebrala vprašanje in ga pisno posredovala
zapisnikarju in le-ta ni bil v zapisniku konstitutivne seje, zahtevam, da se vsebino pisno
posredovanega vprašanja vstavi v zapisnik druge seje občinskega sveta kot tudi odgovor gospe
Nataše Gorkič Barle, ki je pojasnila način izbora kandidatov za komisije in odbore. Njen odgovor
je bil, citiram: V skladu s statutom, poslovnikom in pravilnikom.
Nataša Gorkič Barle pove, da njen odgovor ni bil tak.
Vanda Ožbot: »In pravilniki, morebitnimi, ki jih ni! Prosim, da se ugotovitev zaradi jasnosti vnese
v zapisnik današnje seje dobesedno.«
Nataša Gorkič Barle pripomni, da njenih odgovorov ni potrebno dobesedno vnašati v zapisnik.
Vanda Ožbot doda, da to ni bilo napisano in ker ni bilo napisano v zapisniku prve seje, je dala
pripombo o tem v zapisnik druge seje, na razpravi, in tudi to ni zapisano v zapisniku, zato prosi,
da se to vnese.
Župan pravi, da je malo zbegan, saj se prihaja v nek način dela, ki do zdaj ni bil običajen.
Predlaga, da se najame nekoga zunanjega, ki bo vse to preposlušal in vse zapisal. Poudari, da
je z zapisniki veliko dela. Moti ga, da ni vsebine.
Predlaga naslednji sklep:
Imenuje se komisijo, da pregleda magnetograme zadnjih dveh sej. Ta komisija naj ima tri člane,
in sicer: Zmaga Prošt, predsednik Statutarno-pravne komisije Boris Čoha in Nina Mozetič.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 0
PROTI 9
Sklep ni sprejet.
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Vpraša če je še kakšna pripomba na zapisnik in da zapisnik s pripombami na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Zapisnik 2. redne seje s pripombami je potrjen.
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan pove, da umika drugo točko dnevnega reda, ker so poročevalci opravičili prisotnost.
V obravnavo da tako spremenjeni dnevni red.
Predlog dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 28. 10. 2014.
1.
3.
4.
5.

Obravnava in sprejem dnevnega reda,
Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
Vprašanja in pobude svetnikov,
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (poročevalec: Nedeljko Gregorič, predsednik
KMVVI):
5.a Sklep o imenovanju člana v svet zavoda LUNG
5.b Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet JSMGG
6. Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ (poročevalec: Erik Lasič, Svetovalec za okolje
in prostor)
7. Sklep o začasnem financiranju - informacija
8. Predstavitev rešitev za čiščenje odpadnih voda v občini Renče-Vogrsko (poročevalca:
Mitja Gorjan, Vodovodi in kanalizacija d.d. in Valdi Černe, Hydrotech d.o.o.)
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec pove: »V skladu z 31. členom Poslovnika dajem predlog, da se razširi dnevni
red z naslednjo točko. In sicer samo ena je, zaprisega župana. Obrazložitev: Na konstitutivni
seji novoizvoljenega župana g. Aleša Bucik, ni zaprisegel v skladu z 9. členom Poslovnika, kar
se je ugotovilo tudi pri potrjevanju zapisnika konstitutivne seje. Zapisnik se je sprejel s
pripombo, citiram: 'Da ga do naslednje seje občinskega sveta pregleda statutarno-pravna
komisija, ki bo podala poročilo'. V gradivu za 3. sejo ni poročila statutarne komisije. Predlagam
svetnikom, da glasujejo za predlog razširitve dnevnega reda 3. redne seje občinskega sveta s
predlagano točko zaprisego župana. Vsi novoizvoljeni svetniki občine Renče-Vogrsko smo bili
priča, da novoizvoljeni župan Aleš Bucik na konstitutivni seji ni prebral slavnostne zaprisege.
Zaprisego je zanj prebral predsedujoči konstitutivne seje gospod Aldo Mozetič, župan pa je
izrekel le besedo 'prisegam'. Kar je tudi zapisano v zapisniku 2. seje občinskega sveta.
Razširitev dnevnega reda gospodu županu omogoča, da lahko na današnji seji slavnostno
zapriseže in tako spoštuje 9. člen Poslovnika in pravni običaj. Predlagam, da glasujete za
predlog in s tem omogočite županu slavnostno prisego, s tem pa tudi legitimno opravljanje
županske funkcije.«
Nataša Gorkič Barle pove, da je Statutarno-pravna komisija obravnavala zaplet okrog zaprisege
župana; kakšen je bil sklep in kakšna je bila debata okrog zaprisege, je zapisano v zapisniku
Statutarno-pravne komisije, ki je bil svetnikom posredovan skupaj z gradivom za sejo.
Statutarno-pravna komisija je ugotovila, da 9. člen določa, da dnevni red konstitutivne seje
lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana, nikjer pa ni zapisano, kakšna je ta slovesna
prisega - ali to pomeni, da župan prebere ali da izreče besedo 'prisegam' in nikjer tudi ni
obvezno, da prisega sploh je.
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Marjan Murovec: »Torej, še enkrat. Menim in mislim, da ni popolnoma nič narobe, če bi župan
prebral tisto zaprisego, ki je napisana v našem Poslovniku, in sicer, čisto preprosto zaradi tega,
ker vsi, ne samo predsednik države Amerike, naši ministri in predsednik Vlade, prisegajo, in
sicer ne prebere noben za njih, ampak sami prisegajo, in to sem že na prejšnji seji povedal, da
je gospod Mramor, ki se je zmotil pri eni dikciji, na naslednji seji še enkrat zaprisegel. Jaz
verjamem, da se lahko to nekomu zdi nepomembno, mislim pa, da je prav in korektno, da
županu omogočimo, da izpolni ta 9. čl. Poslovnika in danes slavnostno zapriseže. Kajti samo na
tak način je tisto, kar je v vsebini prisege zapisano, tudi javno povedano pred svetniki. To, kar je
predsedujoči prebral, je prav tista dikcija, ki je prav da jo izreče župan. Zato predlagam, da se to
točko dnevnega reda umesti v sejo, ker osnovni elementi za ta Poslovnik niso bili izpolnjeni. Še
enkrat bom pojasnil. Bilo je dogovorjeno, da bo o tem izdelano poročilo, mnenje statutarnopravne komisije zame ni nikakršno poročilo. Predvsem, če ga berete, izhaja iz tega zapisa v
rokopisu, da sta celo dva rokopisa. Sicer sem se trudil prebrati, kaj tu piše in moram reči, da
tega nisem uspel prebrati, ker očitno je tudi kopija malo drugačna, a to niti ni pomembno.
Pomembno je, da mu dovolimo, in ni nobenega razloga, da bi to glasovali in mu dovolili, da to
tudi uradno izvede in zapriseže.«
Aldo Mozetič poudari, da je konstitutivna seja že bila, da so zdaj že na 3. seji. Pove, da je on
prisego prebral, župan jo je potrdil jasno in glasno. Vračati se nazaj na konstitutivno sejo ne
pelje naprej. Vse malenkosti in vrtenje v nekem krogu nima smisla. Potrebno je iti naprej.
Albinca Pisk pove, da se sama sicer dobesedno ne spomni, kako piše v Poslovniku, vendar
zadeva sploh ni sporna.
Nataša Gorkič Barle pojasni, da je Statutarno-pravna komisija dvoumje v zapisniku odpravila na
način - in po tej seji bo tudi v samem zapisniku tako pisalo - 'Predsedujoči pozove župana, naj
zapriseže in predsedujoči prebere'…
Boris Čoha pove, da so se na Statutarno-pravni komisiji o tem pogovarjali in da so ugotovili, da
je to bilo izvedeno v skladu s Poslovnikom. Če bi se želeli striktno držati načina, ki ga zagovarja
Murovec, potem bi morali tudi vsi svetniki dati ustno izjavo, ker je enak tekst za župana in
svetnike.
Nedeljko Gregorič poudari, da 2. odstavek 9. člena Poslovnika pravi: 'Dnevni red konstitutivne
seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in članov sveta in županov pozdravni nagovor.'
Predlaga, da se predlagana nova točka danes ne uvrsti na dnevni red, ampak se statutarnopravno komisijo zadolži, da to stvar pravno prouči in poda svoje mnenje.
Franko Pregelj pove, da se mu je zdela slavnostna zaprisega na višku - prebral jo je najstarejši
svetnik in župan je potrdil.
Marjan Murovec pove, da na kakšen način kdo kaj meni, ni pomembno. Pomembna je samo
ena zadeva: da pravni običaj vseh zapriseg najvišjih organov je, da se slavnostno zapriseže po
dikciji, ki je napisana v Poslovniku, kjer to jasno piše, in to ne kdorkoli, ampak tisti, ki funkcijo
prevzema. In zato ne razume pojasnjevanja ali piše ali ne piše. Pravi, da je normalno, da
predsedujoči oz. nekdo, ki nastopi funkcijo, osebno zapriseže. Meni, da je dikcija te zaprisege
zelo kratka in enostavna in ne ve, kaj je sporno, da ne bi temu županu dovolili, da to tudi danes
naredi. Pravne navade na tem svetu so pač take, da predsedujoči zaprisežejo osebno, ne
kdorkoli za njega.
Župan da predlog o dodatni točki dnevnega reda – zaprisega župana na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 3
PROTI 11
Predlog o dodatni točki dnevnega reda – zaprisega župana ni sprejet.
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Župan predlaga, da gre tak dnevni red, kot je bil predlagan, (brez v vabilu navedene druge
točke) na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Predlagan dnevni red je sprejet.
Ad. 3) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
Župan preide na drugo točko DR in da besedo Nataši Gorkič Barle, ki poda poročilo Župana od
28. 10. do 16. 12. 2014.
Na področju družbenih dejavnosti:
 ŠTIPENDIRANJE: podeljenih
- 15 štipendij za deficitarne poklice po 500 EUR
- 20 splošnih štipendij po 500 EUR
- 5 nagrad za mlade talente po 800 EUR
Skupaj sredstva za štipendije: 17.500,00 EUR
Skupaj sredstva za nagrade:
4.000,00 EUR
 DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
V letu 2014 je bilo do sedaj vloženih 41 vlog za dodelitev denarne pomoči ob rojstvu
otrok, rojenih v letu 2014. (Lani ob tem času 45). Pomoč znaša 500 EUR in je ena
najvišjih v Sloveniji.
 MARTINOVANJE V KLETNIH PROSTORIH BUKOVICA
 OKROGLA MIZA SVETA ZA INVALIDE NAŠE OBČINE
Dne 17. 11. smo izvedli okroglo mizo, v okviru katere so se predstavile vse organizacije
in društva, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost na humanitarno-zdravstvenem področju s
poudarkom na dejavnostih za invalide.
 ZAKLJUČIL SE JE CIKLUS GLASBENIH VEČEROV V BUKOVICI 2014
V četrtek je bil izveden zadnji glasbeni večer v letu 2014, ki jih za našo občino že 3 leta
zapored organizira Glasbeno društvo Nova.
 GLEDALIŠKA PREDSTAVA »RODIL SE JE OČKA« V Kulturnem domu Bukovica
Lions klub Vogrsko in Gledališka skupina Kontrada iz Kanala sta 5. 12. organizirala
dobrodelno prireditev, sredstva so se namenila VDC Stara Gora.
 V soboto vabljeni na Božični potop in ŽIV-ŽAV s sprevodom Dedka Mraza v Renče
(Dopoldan potop, okoli 16.00 prireditev z Dedkom Mrazom)
 OBČINSKO GLASILO - Izide 24. 12. 2014.
Na področju okolja in prostora:
- Otvoritev pločnika Bukovica – Volčja Draga v dolžini 860m, opremljen v celoti z varčno
javno razsvetljavo, novo drenažo in meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje ceste.
Obnovljeno cca 350m primarnega vodovoda.
- Pridobljeno uporabno dovoljenje za novogradnjo povezovalnega trakta in kotlovnice OŠ
Renče
- Izvajajo se zaključna dela na objektu obnova KD v Bukovici – II. faza
- V teku ureditev otroških igral pri jezeru na Volčji Dragi in pri OŠ Renče
- Potekala je javna razgrnitev gradiva za državni prostorski načrt za daljnovod skozi
Renče. Občina je na to gradivo podala svoje predloge in pripombe. Enako je storila tudi
krajevna skupnost, pripombe je podalo tudi nekaj krajanov, ki se jih je odstopilo na
pristojno ministrstvo.
Nataša Gorkič Barle poda poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje:
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 Občinski svet je potrdil zapisnik konstitutivne seje, pri čemer je statutarno pravni
komisiji naložil, naj prouči način zaprisege župana in del zapisnika, kjer je zapisan
potek zaprisege.
 Občinski svet je sprejel sklep o imenovanju:
- Članov Statutarno pravne komisije
- Članov Odbora za gospodarstvo in proračun
- Članov Odbora za družbene dejavnosti
- Članov Odbora za okolje in prostor
- Članov Nadzornega odbora
- Članov Uredniškega odbora
 Občinski svet se je seznanil s Sklepom o imenovanju podžupana.
Ad. 4) Vprašanja in pobude svetnikov
Župan preide na naslednjo točko DR in da besedo Marjanu Murovcu.
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Borut Zorn vpraša glede načrtov dokončne ureditve Trga v Renčah. Meni da bi bil čas da se ta
dokončno uredi.
Župan glede ureditve Trga v Renčah pove, da je občina naročila izdelavo prometne ureditve
Trga in bo v kratkem predstavljena s strani izdelovalca – to je Cestno podjetje. Predlog je
usklajen z arhitektinjo Savellijevo, ki je naredila tudi idejni osnutek za ureditev trga.
Franko Pregelj pozdravi vse prisotne in se zahvali za pojasnila, ki jih je prejel glede azbestnih
cevi. Meni, da bi bilo veliko ceneje, če bi namestili nove cevi hkrati s kanalizacijo, ki jo bodo
gradili v prihodnje. Glede vodotokov in hudournikov predlaga, da komisija za okolje in prostor
obravnava in pripravi zahtevo za njihovo očiščenje, ki naj jo pošlje na ARSO. Glede čiščenja in
vzdrževanja grap pa predlaga naj komisija za okolje in prostor pripravi obvestilo za občane in
lastnike zemljišč, ki se ga objavi v Občinskem listu in se s tem začne ljudi ozaveščat. Ob koncu
še pohvali in se zahvalil občinski upravi za vse pravočasno prejete informacije in odgovore.
Marko Švara najprej pohvali končno ureditev ceste na Vogrskem – Jazbine. Poda pobudo za
postavitev otroških igral na Vogrskem, ki bi omogočila druženje tako otrok kot odraslih ter
povečano športno aktivnost. Omeni par primerov dobre prakse.
Župan pove, da je Občina Renče-Vogrsko začela z urejanjem otroških igrišč. Pravkar so bila
postavljena igrala ob jezeru pri Marteksu. Ta igrala so bila kupljena v sklopu projekta, ki je
sofinanciran z evropskimi sredstvi. Obrazloži, da se je lansko leto v Renčah naredilo
naravoslovno učilnico iz tega razpisa, letos so se uredila igrala pri Marteksu, drugo leto bo
potrebno nekaj drugega prijavit. Še leto prej pa je bila urejena Pot ob Lijaku, tako da se gleda,
da se vsako leto v krajevno skupnost umesti iz tega naslova en projekt in zdaj je verjetno spet
Vogrsko na vrsti.
Radovan Rusjan posreduje vprašanje, ki mu je bilo zastavljeno glede ločitve Društva
upokojencev Renče od Hiše pravih srečanj.
Baje, da so že poslali nek sklep na občino, ki ga je sprejela Krajevna skupnost. Društvo
upokojencev bi se rado ločilo od Hiše pravih srečanj. Upokojenci so povedali, da nikjer v
Sloveniji društvo ni združeno v takšni instituciji, kot je ta medgeneracijski center Hiša pravih
srečanj - oni bi svojo članarino uporabljali za tisto, za kar je potreba, pa tudi za izlete, kakorkoli,
…
Odgovori tudi gospodu Murovcu glede organizacije silvestrovega v Renčah. Silvestrovo se je
preneslo zaradi tega, ker za vsak večer, 7 let, je tam moralo delati 35 ljudi – to so bili
prostovoljci. Umaknili so se, ker je bilo enostavno preveč; to silvestrovanje je bilo v prvi fazi
namenjeno našim občanom v naši občini, kasneje pa je prerastlo te okvirje.
Kar se tiče Liste za našo občino - pa sigurno ne bo odstopil.
Zmaga Prošt izrazi zadovoljstvo glede zaključenega razpisa za štipendije.
Druga pobuda, ki se nanaša na vprašanje iz prejšnje seje občinskega sveta in je povezana z
načrtom varnih šolskih poti. Pove, da se je njeno vprašanje glasilo: »Kdo je v občini RenčeVogrsko pokrival to področje oz. glede na stanje varnih ali bolje nevarnih poti, kdo sestavlja
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot ga zahteva Zakon o voznikih v 6. členu?«
Glede na odgovor, ki ga je dobila v gradivu sklepa, da načrta varnih šolskih poti v občini še ni,
da tudi ni Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot ga predvideva zakon, temveč
naj bi to pokrival Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov, ki pa še ni imenovan. Glede
na svojo pobudo pričakuje, da se bo Sosvet takoj formiral in dal pobudo za nastanek načrta
varnih šolskih poti. Upa, da so to njeno pobudo v imenu staršev šolarjev razumeli kot opozorilo
lokalni skupnosti na nujnost fizične ureditve varnih poti v šolo. Namerno pa ne komentira »vaših
izletov na nekatere spletne strani, ki so omenjene, ker vas samo razgaljajo, tako kot vašo
nemoč, zaradi katere vesoljna Slovenija in svet še vedno lahko ugotavljata, kako pomembno je
za našo občino Kmetijstvo Vipava«. Občinski upravi ne verjame, da spletne strani ni moč
ažurirati.

Stran 12 od 21

Župan obrazloži, da načrte varnih poti izdeluje šola, in ne občina. To je naloga šole, šola mora
ta načrt imeti, ga vsako leto potrditi in ga ažurirat. Občina pa ob tem lahko nudi šoli le strokovno
pomoč, ko šola to želi.
Pove, da se je ta zaplet z mail naslovom poskušalo rešiti, a so na Agenciji telefonsko zatrdili, da
spletne strani ni moč ažurirati. Pove, da je bilo zaprošeno, naj to tudi napišejo, a tega ne storijo.
Tudi njega osebno moti, da se tega ne da ukiniti, saj gre za podatke, ki so bili dejansko aktualni
zgolj v prvih mesecih delovanja občine - torej v letih 2006, 2007; takrat občina še ni imela
svojega uradnega e-naslova in telefonske številke, kakor tudi ne zaposlenih v občinski upravi, ki
bi bili za posamezna področja odgovorni
Vanda Ožbot poda vprašanja za občinsko upravo, izhajajoča iz poročila župana o delih.
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Albinca Pisk daje pobudo za postavitev klopi na pešpoti v Bukovici–Volčji Dragi ob Vipavi.
Marjan Rutar pohvali dokončanje pločnika v Bukovici. Pove, da so občani izredno zadovoljni, da
je to zdaj neka varna zadeva.
Omeni še razpravo na današnji seji in priporoči novim svetnikom, da si pogledajo in preberejo
Pravilnike in Statut, ter se pripravijo na štiriletni mandat in naj skušajo vsi skupaj nekaj
prispevati. Pravi, da so v občinskem svetu funkcije razdeljene, da se bodo pripravili na plan
investicij, na proračun za naslednje leto - odbori bodo o tem razpravljali in takrat bo vsak videl
svoje, kaj imamo in kje smo, koliko sredstev je na razpolago in kaj lahko s tem naredimo.
Glede pobud za kataster vode in kanalizacije pripomni naj se naredijo takrat, ko se jih bo
dejansko rabilo in bodo za to zagotovljena sredstva. Ne želi, da se dala neke projekte v naprej.
Na koncu še predlaga, da se dela tako kot se je do sedaj in da ne podpira tega, kar se na
današnji seji dogaja.
Župan pove, da je imel namen še sestaviti proračun za splošno obravnavo, vendar jasnih
navodil od države še ni. Dokler ni znano kolikšen je obseg denarja, s katerim se razpolaga, ni
moč sestaviti osnutka proračuna. V vsakem primeru bodo v januarju najprej opravljene javne
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obravnave po krajevnih skupnostih in tam se bo evidentiralo vse tisto, kar bodo ljudje povedali,
vse tisto, kar ljudje čutijo, vidijo in želijo. Na osnovi javnih obravnav bo potem sestavljen osnutek
proračuna. Iz današnje debate ugotavlja, da bo potrebno zelo precizirati proračun. Proračun bo
vseboval veliko postavk zato, da ne bo kakšna stvar prepuščena izvrševalcu. Pove, da se je do
sedaj npr. 150.000,00 € v povprečju dajalo za vzdrževanje cest - po prioritetah, ki jih je odločil
odbor za okolje in prostor.
Tudi pravila za oddajanje dvoran so bila postavljena v soglasju s predstavniki KS, društev,
svetnikov… iz dogovora je nastal Pravilnik, ki se danes uporablja. Dobrodelna prireditev, ki se je
odvijala v dvorani in jo je organiziral Lions klub Vogrsko - katerega prvi predsednik in ustanovni
član je in deluje že 18 let – je bila namenjena zbiranju denarja za center v Stari Gori. To, da je
ta ček skupaj s predsednikom sam predal VDC-ju pa se mu ne zdi sporno in meni, da te stvari
ne bi smele biti na tak način obravnavane. Ker želi biti pozitiven, takih opazk vedno ne
komentira, tudi če so včasih zlo namerne.
Ima občutek, da ga nekateri želijo sprovocirati, ampak se je v teh osmih letih navadil že na vse
te načine in bo poskušal tudi naprej po zdravi pameti peljati to občino, ki so mu jo občani
zaupali tudi vnaprej.
Pobuda, da se podžupan zamenja, se mu zdi neresna. Župan je tisti, ki imenuje podžupana in
sam je tako izbral in misli, da se je odločil pravilno.
Veliki ljudje so tisti, ki znajo sprejeti volilni rezultat in svojo energijo dati za to, za kar so jih ljudje
izvolili. In prepričan je, da večina želi dati svojo energijo za to, da se naredi nekaj dobrega.
Smisel občinskega sveta ni, da se nastopa. Pove, da je smisel v tem, da 'sami sebi povemo
tisto, za kar mislimo, da je prav in za kar so nas ljudje izvolili'. Mandat mora biti usmerjen v leto
2015, 16, 17, 18, ko bo na razpolago približno 15 milijonov sredstev, ki jih je potrebno v štirih
letih porabiti za tekoče delovanje ter še za vse investicije. Pametno ravnanje pa ni kraja časa ker vse kot npr. pisni odgovor, pisno vprašanje, poslušanje sej…, vse to jemlje čas, jemlje čas
občinski upravi, jemlje čas strokovnim delavcem. Tako npr. ne razume pobude Murovca glede
katastra vodovodov. Vsi prav gotovo vedo, da javna služba, ki jo izvaja javno podjetje Goriški
vodovodi že ima kataster vodovodov. Pozove k zavedanju, da so volitve mimo in ljudje
pričakujejo, da se bo porabilo čim več evropskih sredstev. Težava bo že v tem, da se ne bo dalo
zagarantirati denarja za soudeležbo. To bo največja ovira.
Pove še o debati v Šentjurju na srečanju z župani, kjer je bila bistvena ugotovitev, da država
porabi več kot ima. To pomeni, da bi moral vsak narediti en korak nazaj, če hoče iti jutri naprej.
Zato je treba tekmovati v tem, kdo bo pripravil zmanjšanje sedanje porabe, javne, splošne, na
način, da se bo prišlo do cilja. Zelo zanimiva bo debata o sofinanciranju družbenih dejavnostih,
društev in sociale. Takrat se bo videlo kdo je sposoben razmišljanja, da kot družba porabimo
preveč in kaj narediti, da se le-ta zmanjša. Novih stroškov se torej res ne potrebuje.
Ad. 5) mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan preide na peto točko. Besedo da predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Nedeljku Gregoriču.
Ad. 5.a) Sklep o imenovanju člana v svet zavoda LUNG
Nedeljko Gregorič se najprej zahvali za besedo in pozove svetnike k strpnosti. Pove, da gre za
prehodno obdobje in ta negativnost ne vodi nikamor. Predlaga strpnost in konstruktivno delo.
Pove da se je komisija za mandatna vprašanja 2. 12. 2014 sestala v popolni sestavi.
Obravnavala je prejete predloge za kandidata za člana sveta Javnega zavoda Ljudske univerze
Nova Gorica. V roku sta bila predložena dva popolna predloga. Predloga je Komisija
obravnavala, izglasovan je bil Zorn Dragan in zato Komisija podaja Občinskemu svetu predlog,
da imenuje za člana sveta Javnega zavoda Ljudske univerze Nova Gorica Dragana Zorna.
Župan odpre razpravo.
Zmaga Prošt ima pripombo na sam postopek odločanja oz. glasovanja. Pove, da je iz zapisnika
odbora razvidno, da sta bila oba kandidata obravnavana. Sprašuje se, kako je potekal
ugotovitveni postopek in na podlagi katerih meril in kriterijev se je opravil izbor? Zanima jo tudi
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kako poteka obveščanje kandidatov, izbranih in neizbranih? Pove, da ni osebno užaljena ali
prizadeta, ker ni bila izbrana, spoštuje odločitev in današnji predlog, meni pa, da bi pri teh
stvareh morali biti bolj pozorni. Njeno mnenje je, da bi odboru morala pomagati občinska
uprava, ker določene stvari verjetno potekajo v skladu z upravnim postopkom. Doda še, da če
se oseba nekje javno izpostavi, je potem upravičena do odgovora, takšnega ali drugačnega - ali
je izbrana ali ne. Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga, da se v
samem predlogu sklepa, v poglavju ocena stanja, navede imena kandidatov, ki so bili
obravnavani, ter kasneje podani kot predlog občinskemu svetu v odločanje.
Nedeljko Gregorič ponovno obrazloži, kako je postopek od razpisa do glasovanja potekal. Na
podlagi pridobljene in prebrane dokumentacije se je z glasovanjem odločilo kdo bo predstavnik
sveta zavoda LUNG.
Zmagi Prošt na vprašanje glede ocene stanja odgovori, da če smatra, da je potrebno to navesti,
se lahko v bodoče doda ta stavek, kdo vse je kandidiral.
Župan obrazloži glede dosedanje prakse o izboru kandidatov. V kolikor obstaja želja, da se v
osnovni obrazložitvi zapiše vse, ki so bili kandidati za kakšno stvar, ne vidi nikakršnega
problema. Vpraša, če je še kakšen drug predlog?
Aldo Mozetič meni, da je prav, da se obdrži stara praksa, ker ima občutek, da bodo te zadeve
tako zbirokratizirali, da se sami ne bodo videli ven, dali ogromno dela občinski upravi in se v te
papirje zakopali, da ne bodo videli bistva, kaj želijo. Občutek ima, da gredo v popolnoma
napačno smer, ki jih ne pelje k pravemu cilju.
Zmaga Prošt pove, da je dobronamerno opozorila na nekatere pomanjkljivosti in toliko lažje to
stori, ker je sama kandidirala, z namenom, da se zadeve naredijo transparentne, pregledne. V
dokumentih občine naj bodo zapisani vsi kandidati, ne v sklepu o imenovanju. V sklepu o
imenovanju – končnem - kar bo objavljeno, naj bo samo tisti, ki je izbran. Doda še, da ne gre za
staro prakso, gre za to, da se stara praksa dopolni in da se korektno ravna do ljudi, ki se
izpostavljajo.
Župan pozove Statutarno-pravno komisijo, naj na naslednji seji obravnava pripombo gospe
Proštove.
Župan da na glasovanje sklep, da se za člana sveta Javnega zavoda LUNG imenuje Zorn
Dragana.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 13
PROTI 2
Sklep o imenovanju člana v svet Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica je
sprejet. Za člana sveta Javnega zavoda LUNG je imenovan Dragan Zorn.
Ad. 5.b) Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet JSMGG
Župan preide na naslednji sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Javnega sklada Malega
gospodarstva Goriške ter da besedo poročevalcu Nedeljku Gregoriču.
Nedeljko Gregorič poda kratko obrazložitev o dveh prispelih predlogih. Enega so že takoj
izločili, ker je bil nepopoln. Drugi, popoln predlog, pa je komisija obravnavala in dala na
glasovanje ter izglasovala, da se za člana nadzornega sveta Javnega sklada Malega
gospodarstva Goriške imenuje Viktor Trojer. Občinskemu svetu poda predlog, da imenuje za
člana nadzornega sveta JSMGG Viktorja Trojerja.
Razprave ni bilo.
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Župan da na glasovanje sklep, da se za člana nadzornega sveta Javnega sklada Malega
gospodarstva Goriške imenuje Viktorja Trojerja.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 13
PROTI 2
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške je sprejet. Za člana Nadzornega sveta JSMGG je imenovan Viktor Trojer.
Ad. 6) sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda in da besedo poročevalcu Eriku Lasiču.
Erik Lasič na kratko obrazloži gradivo – Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča. Pove, da občinski odlok o nadomestilu v 12. členu določa, da
občinski svet vsako leto za naslednje leto določi vrednost točke, tako da vrednost valorizira z
indeksom povečanja cen življenjskih potrebščin za obdobje od januarja do septembra tega leta.
Po podatkih Statističnega urada RS v tem letu znaša ta rast cen življenjskih potrebščin 0,3% in
za toliko se tudi povečuje vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Ker je
občinski svet sklican na novo, poda še obrazložitev, da se nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč v občini obračunava od uporabne površine posamezne stavbe v občini. Pokaže še
primerjavo z ostalimi sosednjimi občinami.
Župan da besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor.
Marjan Rutar pove, da so to točko na prvi seji odbora za gospodarstvo in proračun na kratko
obravnavali in niso imeli pripomb. Edino vprašanje je, ali je sploh smiselno popravljati glede na
simbolično povišanje. Obrazloži, da so na odboru izhajali iz stališča, da se čim bolj pomaga
našim ljudem, da se jih čim manj bremeni, da je ta obremenitev naše občine na uporabo
stavbnega zemljišča skromna, vendar se je odbor na koncu odločil, da naj se to vsako leto
revalorizira, da se ne bi slučajno z leti preveč zaostajalo. Opomni še, da je bila to začasna
rešitev, saj je v lanskem letu že bil pripravljen in sprejet zakon o obdavčitvi nepremičnin in je bil
potem z ustavnim zakonom preklican. Potem je spet ta zadeva stopila v veljavo, tako da se
nadaljuje to prakso. Na koncu predlaga, da se to sprejme, ker so ugotovili, da administracija
zaradi tega nima več dela, zato naj ta indeks bo, kot mora biti.
Župan odpre razpravo.
Marko Švara vpraša koliko več prihodkov v občinski proračun bi pomenilo povečanje vrednosti
točke nadomestila?
Erik Lasič odgovori, da preračunano glede na letošnjo odmero, torej 2014, bi to pomenilo cca.
800 EUR.
Marko Švara meni, da dodatna obremenitev gospodarstva ni potrebna, zato predlaga, da se
pomaga gospodarstvu in se razmisli, da bi bilo nadomestilo manjše mogoče za gospodarstvo in
obrt, višje pa za trgovino in podobne dejavnosti.
Erik Lasič predstavi podatek o odmerjenih in pobranih prispevkih. Skupni znesek v 2014 je bil
za fizične osebe odmerjen 62.629,84 EUR, za pravne osebe pa 182.670,42 EUR, bistveno več
znese za pravne osebe, ker je način izračuna oz. točkovanje toliko više. Pove še, da povišanje
oz. usklajevanje z indeksom rasti cen zahteva odlok, tako da je na podlagi tega pripravljen tudi
ta sklep.
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Župan obrazloži, da je v odloku napisano, da se mora to letno usklajevati in sprejeti je potrebno
letos, da velja za drugo leto.
Župan da na glasovanje predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na
območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2015, se določi v višini 0,004956 EUR
Ad. 7) Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda. Pove, da gre le za informacijo, saj sklep o
začasnem financiranju za prve tri mesece sprejme župan, za naslednje tri mesece pa občinski
svet. Dokler ni proračuna je potrebno vedeti, kako se bo drugo leto prve tri mesece oz. do
sprejetja proračuna, poslovalo. Poraba sredstev mora biti sorazmerna s porabo v lanskem letu.
Župan odredi 5 minut odmora.
Odmor je trajal od 17.50 do 17.55 ure.
Ad 8) Predstavitev rešitev za čiščenje odpadnih voda v občini Renče-Vogrsko
Župan preide na zadnjo točko dnevnega reda.
Pove da je to zelo občutljiva tema, ki bo zagotovo najbolj obremenila občinski proračun. Besedo
prepusti izdelovalcu Valdiju Černetu (Hydrotech d.o.o.) in Mitji Gorjanu iz Goriških vodovodov, ki
je upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, da predstavita rešitve.
Poročevalca podrobneje predstavita rešitve za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v
občini Renče-Vogrsko.
Župan se zahvali za prezentacijo. Misli, da bo še veliko vprašanj s tega področja in odpre
razpravo.
Nedeljko Gregorič se zahvali izvajalcem za izčrpno in obsežno obrazložitev. Pri hitrem pregledu
variant od 1 do 5 pade najbolj v oči varianta 4 – priklop na čistilno napravo v Bilje. Kakšna je
glavna omejitev, da ne bi bila ta varianta cenejša kot varianta 5?
Mitja Gorjan pove, da ta varianta izgleda na prvi pogled zelo atraktivna vendar nekoliko
prostorsko omejena. Potrebno bi jo bilo dograditi. Gre za zelo grobo oceno, vendar se mu zdi
ta varianta, če bi bila prostorsko možna, še kar dobra rešitev, ki bi tudi občini Renče-Vogrsko
omogočala postopno reševanje teh odpadnih voda, občina Miren-Kostanjevica pa bi dobila višjo
stopnjo čiščenja, ker bi tisto čistilno napravo adaptirali na primer z membranami s terciarno
stopnjo čiščenja, se pravi, bi pobirali dušik in fosfor in bi bil izpust bistveno boljši, s tem bi tudi
Vipavo dosti bolj očistili. Poudari, da so te primerjave izziv. Varianto 3, za katero misli, da
celovito zajema čiščenje in odvodnjavanje, oceni kot nek strateški cilj, ki je lahko dosegljiv v x
letih. Nenazadnje tudi finančna perspektiva, ki bo nastopila - finančna perspektiva iz 2014-2020
– ponuja možnost črpanja sredstev do 2020, verjetno s podobnimi podaljški kot zdaj. Po
njegovih informacijah, realno gledano, v Sloveniji v prihodnjem letu ne bo izdane še nobene
odločbe, ker še ni določena stopnja sofinanciranja.
Albinca Pisk vpraša kaj pomeni terciarno čiščenje in vnos tuje vode? Zakaj je to slabo oz.
dobro?
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Valdi Černe obrazloži, da običajno imamo ločen sistem kanalizacije - to pomeni posebej
kanalizacijo za odvajanje fekalne vode iz gospodinjstev in industrije in posebne cevi za
meteorno vodo. Izkušnje so take, da noben sistem pri ločeni kanalizaciji ni tako dober, da ne bi
vdirala tuja voda skozi raznorazne jaške, skozi slabo tesnjenje cevi. Potrebno je vedno računati
na dodaten vpliv tujih vod, to je na vode s cest, raznih puščanj, tudi vodovodov, kar se odraža
na večji hidravlični, ne biološki obremenitvi - v sami večji količini vode na sami čistilni napravi.
Ta tuja voda ima za posledico večje razredčenje in to količino je potrebno prav tako obdelati kar
povzroča višje stroške. Terciarno čiščenje je čiščenje, kjer se iz odpadne vode izločata s
postopkom nitrifikacije in denitrifikacije dušik in fosfor.
Aldo Mozetič ima dve vprašanji. Prvo je glede variante 5 - predvideno črpanje fekalnih voda v
Vrtojbo. Sprašuje se glede vrednotenja, glede cene čistilne naprave. Stroški obratovanja ja, ne
pa cena čistilne naprave.
Naslednje vprašanje – od kje izhaja baza podatkov za obdelavo teh variant, na kakšni osnovi je
narejena. Koliko je verodostojna, koliko je realna, saj s prikrojenimi podatki lahko prideš do
enega ali drugega rezultata.
Mitja Gorjan pojasni glede čistilne naprave Vrtojba. Pove, da je ta ideja zrasla v sklopu tega
dokumenta in vsekakor terja dogovor z ostalimi občinami, ki so investitorji v tisto čistilno
napravo. Obrazloži, da tehnološko ta čistilna naprava tehnično sprejme tudi to obremenitev, ker
je sistem čiščenja tak, da bi v naslednjih 30 letih brez dodatnih gradbenih posegov lahko
biološko bila bolj obremenjena. To je zato, ker je membranska čistilna naprava in lahko dela s
povišano gostoto aktivne biomase, se pravi, združbe teh mikroorganizmov, ki čistijo, in to
aktivno biomaso lahko povečujejo, to gostoto, zaradi tega bi lahko biološko bolj obremenjevali.
Lahko bi imeli neke manjše adaptacije v smislu opreme. Ta stvar je na nivoju tega, ni bila
predstavljena nobenim drugim županom, pojavila se je kot strokovna rešitev v tem smislu, ko so
razmišljali, kako rešiti problem občine Renče-Vogrsko.
Valdi Černe glede osnove za pridobivanje podatkov odgovori, da so to bile idejne zasnove, ki so
bile izdelane v preteklih letih. Prve so bile še pod prejšnjo občino, zadnje pa so bile v zadnjem
letu, ko so za občino Renče-Vogrsko naredili primerjavo teh variant in tem variantam so potem
sledile še te podaljšane variante. Kar se tiče samega kanalizacijskega omrežja, je dosti
natančno ovrednoteno, jasno pa zajemajo stroški samo izgradnjo fekalne kanalizacije. Raznih
dodatnih stroškov urejanja meteornih voda, elektrike, javne razsvetljave tu notri ni, potem bi bilo
nepravično variante med sabo primerjati na tak način. Pove še, da je omrežje do zadnje hiše
dosti dobro nastavljeno. Kar se tiče stroškov čistilnih naprav, dejansko projektne dokumentacije
nimamo, tako da so stroške izgradnje čistilnih naprav zajemali iz nemške oz. avstrijske
literature, ki jo tudi njihova ministrstva uporabljajo pri pripravi tovrstnih analiz. Oni imajo že
tolikšno število različnih čistilnih naprav, da točno vedo, v katerih mejah se gibajo cene za
določene velikosti čistilnih naprav.
Marjan Murovec pove, da se mu zdi voziti odplake v čistilno napravo v Bilje velik problem, ker je
tudi ta čistilna naprava v poplavnem območju blizu Vipave.
Drugi problem vidi v tem, da so danes postavljeni pred neko dejstvo in nesporno je, da se je
zamudilo veliko časa. Pove, da je Hydrotech za Mestno občino Nova Gorica pripravil v letu 2006
študijo variant in reševal problematiko Renč, obdelal je to, kot je poročevalec Valdi povedal praktično vsako hišo. Idejne zasnove so bile zastavljene tako, da bi Renče lahko bile rešene v
nekem doglednem času. In to isto gradivo, ki ga je Hydrotech pripravil za Renče, so uporabili
takrat, ko so še krajevne skupnosti, pred nastankom občine, kandidirale na Ministrstvo za
pridobitev evropskih sredstev. Govori o letu 2006, ko so dobili potrditev finančnega ministrstva,
da so s projektom, ki je reševal celo občino, od Vogrskega, Volčje Drage, Bukovice in Renč, na
prednostni listi za pridobitev teh sredstev. Poudari, da je Direktiva zelo jasna – center Renč, ki
spada v aglomeracijo, je treba narediti do konca leta 2015. Vesel je zaključka, da je treba začeti
razmišljati o rešitvi tega problema. Sporno se mu zdi, da se župan s tem vprašanjem obrača na
Odbor za okolje in prostor, sam pa tudi nima ideje kako to rešiti. Meni, da je osem let zamujenih,
saj je idejna zasnova za Renče bila narejena in predočena županu, prav tako program in
pobuda za reševanje sistema celotne občine. Opozori, da zgolj podpisovanje pisem o nameri ni
dovolj. Sprašuje se kako in v kakšnem času se bo ta sistem za celotno občino rešil? Misli, da je
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za reševanje te problematike potrebno izdelati projekte in tudi pridobiti dovoljenja, da se morajo
na tem nivoju odločiti, za kateri sistem se bodo odločili - 1, 2, 3, 4 ali 5.
Župan pove, da so bila takrat odobrena sredstva v višini 2.600.000,00 €, za projekt, ki je bil
vreden 14 milijonov. Z 2.600.000,00 € bi tako morali priključiti 90% gospodinjstev, kar je bilo v
praksi nemogoče izvesti.
Glede predstavljenih rešitev pove, da se mu zdi varianta 3 zanimiva predvsem zaradi tega, ker
omogoča postopnost reševanja tega problema. Ta problem je treba reševati z občutkom, treba
je vedeti, koliko denarja je na razpolago in kam ga umestiti. Zato so te debate za nazaj
neproduktivne. Občinski svet se je v preteklosti dvakrat odločil za določeno strategijo in meni,
da je bila pravilna. Takrat so ljudje zaznali druge probleme - danes je ugotoviti, da je večina
stvari narejenih, manjka še rešitev čiščenja odpadnih voda. Prepričan je, da se bo z neko
pametno in postopno rešitvijo to tudi dalo narediti. Zamudilo pa se ni absolutno nič. Tisti, ki to
trdi, zavaja. Poudari, da tudi če se cel proračun za naslednja štiri leta porabi za to, pa če se dobi
80% povračilo, še vedno manjka 20% - to je 3 milijone, ki jih tudi ni! Ministrstvo za okolje in
prostor je pripravilo tudi nov pravilnik o upravljanju s čistilnimi napravami in greznicami. Ta
pravilnik omogoča še vedno uporabo greznic in čiščenje. Greznice se danes čistijo na tri leta.
Rabijo pregled, kontrolo itd. Treba je vedeti, da je do zdaj bil velik pritisk iz velikih firm
izdelovalcev čistilnih naprav, ker so želeli in iskali posel in pisali direktive takšne ali drugačne.
Zdaj pa prihaja eno drugo, resno obdobje, kjer se bomo vprašali, ali res ta nadstandard
potrebujemo ali ne in kdo ga lahko zagotovi.
Marjan Murovec se z navedbami župana ne strinja. Trdi, da ni tako, kot župan govori. Pove, da
strategije o načinu reševanja odplak občine ni občinski svet nikoli imel, večkrat pa je bilo
vprašano, kdaj bo to prišlo na sejo. Obljubljeno je bilo maja, januarja, decembra. To je
zamujeno. Nekaj, kar evropska direktiva opisuje in zahteva, se bo lahko premaknilo za kakšno
leto, ne bo pa se ukinilo. V to kislo jabolko bo potrebno ugrizniti in zagotovo z manj
nepovratnimi sredstvi, kot jih je bilo možno pridobiti. Tudi odbori, ki bodo sprejemali in tehtali
smisel, kam kaj vlagati, bodo morali to imeti pred sabo. To bo treba zgraditi.
Nedeljku Gregoriču se poraja vprašanje ali ima smisel tako hiteti, predvsem zaradi visokih
stroškov. Strinja se s tem, da se dela strokovne podlage, mogoče pa je tudi prav, da se malce
počaka in poišče sodobnejše metode in načine čiščenja, ki so lahko v tem trenutku še nerazviti.
Poudari, da s tem vprašanjem nikakor ne zavira te zadeve.
Mitja Gorjan pove, da je potrebno ločiti na odvajanje in čiščenje. Okoli 70% gre za to kam
želimo priti z opremljanjem infrastrukture za kanalizacijo. Največ se je govorilo o varianti 3, ki bi
glede na razpoložljiva sredstva, ki bi jih občina pridobila iz evropskih sredstev, potem določili
svetniki z obsegom vlaganj v občini. Vlogo bi primerno oblikovali tudi glede na sugestije
Ministrstva za okolje in prostor, ki je strokovni sodelavec pri vseh takih projektih. Kar se pa tiče
samega čiščenja pove, da so vsi temeljni principi čiščenja stari že nekaj tisoč let in temeljijo na
biološki razgradnji. Torej, vedno se govori o istih mikroorganizmih, ki razgrajujejo, samo v
primeru čistilne naprave se dovaja, rečeno po domače, še kisik zraven, da se ti mikroorganizmi
razvijejo, jih je vedno več in bolj pospešeno delajo. Na vprašanje kaj tehnologija na tem
področju omogoča več? Omogoča še dodatke, da dobimo vodo na drugi strani bolj čisto, kot bi
jo sicer. Poda primer za centralno čistilno napravo v Vrtojbi.
Poudari, da onesnaženje postaja vedno bolj pereče. Razume, da se vsaka stvar z leti
izpopolnjuje in obstajajo nove možnosti, če pa se usmerimo v naslednjih 10 let, pa so neke
usmeritve v čiščenje že bolj ali manj jasne. Nekih revolucij ne bo. Evropa ima pretežno klasične
čistilne in v tej finančni perspektivi bo največ usmeritev v izpopolnjevanje teh čistilnih naprav v
smislu dodajanja membran za dezinfekcijo, za terciarno čiščenje. Ker to nenazadnje spodbuja
tehnološke rešitve in industrijo.
Radovan Rusjan vpraša kako bo s priklopom na kanalizacijski sistem za tiste novogradnje, ki
morajo imeti biološko čistilno napravo.
Mitja Gorjan odgovori, da je uredba popolnoma jasna. Če soglasodajalce vprašate, je potrebno
pri novogradnjah graditi malo čistilno napravo, če območje ni opremljeno s kanalizacijo.
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Obstoječe hiše imajo v pretežni meri greznice. Obstoječa zakonodaja je napisana na tak način,
da naj bi se tiste greznice pretvorile v male čistilne naprave, v kolikor se nič ne bi naredilo. Se
pravi do leta 2017. Tisti, ki pa zdaj zidajo in bo šel kanalizacijski sistem mimo, se bodo morali
priključiti in ukiniti čistilno napravo.
Župan sklene, da je treba racionalno investirati, da se pogleda naprej in da se ne vrača nazaj v
neproduktivnost. Zahvali se poročevalcem in prisotne povabi na Frlanovo kmetijo na zaključno
srečanje z odbori občinskega sveta in s sveti krajevnih skupnosti.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19.05 uri.
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