OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka:00703-12/2010-6

Datum: 16. 12. 2010

ZAPISNIK
3. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko,
ki je bila v četrtek, 16. decembra 2010, ob 16.00
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici.
Sejo je sklical in vodil ţupan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 16. uri
Vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in ţupan:
Aleš Bucik, Katjuša Ţigon, Marijo Rutar, Silvester Vončina, Vanda Oţbot, Karmen
Furlan, Alenka Gregorič, Katarina Valič, Borut Kerševan, Aldo Mozetič, Stanko Šemrl,
Rajko Lasič in Dragan Zorn. Radovan Rusjan je napovedal krajšo zamudo.
Opravičeno odsotni: Nedeljko Gregorič in Viktor Trojer.
2. Občinska uprava.
Ţupan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
V nadaljevanju da ţupan v obravnavo in potrditev zapisnik 2. redne seje. Svetnica Vanda Oţbot
je pred glasovanjem podala dve pripombi:
pravi, da je na prejšnji seji bila zavedena, glede vloge amandmaja, saj pravi, da se
amandmaje za proračun in rebalans lahko vlaga na sami seji, kot piše v 92. členu
Poslovnika.
druga pripomba je bila, da v zapisniku ni bilo napisano tako, kot je prebrala in pravi, da
bi bilo prav, da se prebere magnetogram in se napiše tako kot je bilo prebrano. Pravi, da
je imela konkretne pripombe na tri postavke, v zapisniku pa so zajete samo dve, tretja
pripomba je izpuščena.
.
Na prvo pripombo ji odgovori Nataša Gorkič Barle.
Pojasni, da v kolikor so vloţeni amandmaji, ni mogoče sprejemati odloka po hitrem postopku.
Ker amandmajev ni bilo do začetka seje, ni bilo razloga, da ne bi šlo po hitrem postopku.
Kar se tiče pa vlaganja amandmajev naprej (do konca obravnave odloka), ni nihče rekel, da se
ne smejo vlagati.

Ţupan predlaga, da se še enkrat posluša magnetogram 2. seje in se v zapisnik dobesedno
zapiše, kar je svetnica Vanda povedala glede namakalnega sistema.
Ţupan da zapisnik 2. redne seje s pripombo svetnice Vande Oţbot na glasovanje.
Radovan Rusjan se seji pridruţi ob 16.10 in pri potrditvi zapisnika ne sodeluje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 12
PROTI: 0
Zapisnik 2. redne seje je potrjen.

Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ţupan da dnevni red v obravnavo. Na dnevni red ni bilo pripomb
Ţupan da na glasovanje predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo ţupana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje,
3. Vprašanja in pobude svetnikov,
4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
4. a Sklep o podaljšanju mandatov v organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov,
4. b Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije,
4. c Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun,
4. d Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor,
4. e Sklep o imenovanju Odbora za druţbene dejavnosti,
4. f Sklep o imenovanju Nadzornega odbora,
4. g Sklep o imenovanju Uredniškega odbora,
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
6. Seznanitev s sklepom ţupana o imenovanju podţupana Občine Renče-Vogrsko,
7. Seznanitev s sklepom ţupana o začasnem financiranju.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Dnevni red je sprejet.
Ad. 2) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled prejšnje seje
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda in sicer poročilo ţupana, odgovori na pobude
in vprašanja ter pregled sklepov prejšnje seje.
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Ţupan pove, da je razočaran nad načinom dela, ki se ga vsiljuje od zadnje seje. Pove, da je
prepričan, da je Občina v prejšnjem mandatu zelo dobro delala in da se bodo te pozitivne
navade prenesle tudi v ta mandat.
V nadaljevanju ţupan poda kratko poročilo o dogajanju:
Večina investicij iz prejšnjega leta se nadaljuje, in sicer se nadaljuje izgradnja vodovoda
v Oševljeku in upa, da bo do konec leta tudi dokončan.
Sklenjena je bila pogodba za rekonstrukcijo ceste pri hiši Peternelj, med Poligalantom in
Martexom, in sicer gre za poravnavo ovinka, katerega dela se bodo pričela z novim
letom. Ţupan pove, da se nadeja, da se bodo na današnji seji potrdili odbori, ki bodo
pomagali pri soustvarjanju podobe občine Renče-Vogrsko.
Do konca leta naj bi bile dokončane tudi projektne rešitve za ureditev ceste na Zmajno,
ki so se zavlekle zaradi vremenskih razmer.
Bilo je izvedenih kar nekaj delovnih sestankov z Hidrotehnikom, ARSO-m in Projektom,
kjer so bili obravnavani kratkoročni in srednjeročni ukrepi, da bi se v čimvečji meri
izognili škodi, ki nastane ob poplavah.
Bil je tudi delovni sestanek z druţbo Vodovodi in kanalizacije in Projektom glede projekta
čiščenja povodja reke Vipave in same izgradnje čistilne naprave.
Sestanek ţupanov vseh šestih občin, glede ureditve skupne notranje revizijske sluţbe in
razširitve skupne medobčinske uprave na Občino Brda in Mestno občino Nova Gorice,
glede izvajanja redarske in inšpekcijske sluţbe.
Pove, da je bilo razdeljenih petintrideset štipendij in pet nagrad za mlade talente.
Napove, da bo tudi sestanek z poslancem, gospodom Brulcem, ministrom Ţidanom in
ministrom Ţarnićem, glede Vogrščka.
V nadaljevanju da ţupan besedo Nataši Gorkič Barle, da poda poročilo glede izvajanja sprejetih
sklepov iz 2. redne seje:
Občinski svet je potrdil zapisnik 1. redne seje in je objavljen na spletni strani Občine
Renče-Vogrsko
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je prejel Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
in izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010, za obdobje od 1.1.2010
do 30.6.2010.
Občinski svet je po hitrem postopku sprejel Odlok o rebalansu proračuna. Odlok je bil
objavljen v uradnih objavah občinskega glasil Občine in je začel veljati naslednji dan po
objavi.
Nataša Gorkič Barle pove, da so svetniki dobili na mize tudi odgovore na pisno vprašanje
svetnika Viktorja Trojerja in odgovor na ustno vprašanje svetnice Vande Oţbot glede plana dela
druţbe Hidrotehnik.

Ad. 3 Vprašanja in pobude svetnikov
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer vprašanja in pobude svetnikov.
Vanda Oţbot:
1. Pove, da je na prejšnji seji zahtevala končno poročilo o investiciji v kulturni dom Bukovica - 1.
faza. Pravi, da je iz predlaganega rebalansa proračuna za leto 2010, ki je za 98.000 evrov višji
od sprejetega, moč smatrati, da je investicija v Kulturni dom zaključena. Svetnica zahteva, da se
do naslednje seje pripravi kompletno finančno poročilo o izvedeni investiciji.

Stran 3 od 10

2. Vanda Ožbot pove, da je v javnosti bilo slišati, da je bila občinska uprava Občine RenčeVogrsko in župan, kaznovana z visoko denarno kaznijo, zaradi izvedbe elektroinstalacijskih del
v Bukovici. Želi izvedeti ali je občinska uprava bila v zadnjih šestih mesecih kaznovana s strani
kakršnekoli inšpekcije, in če je bila, v kakšni višini, zakaj in kdo je bila odgovorna oseba v
posameznem primeru?
3. Zanima jo, če se je Občina prijavila na javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju
kulture, ki se bodo začele izvajati v letu 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za
kulturo ter na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo prehrano za obnovo in razvoj vasi v letu 2010.
Ţupan pove, da je bila krajevni skupnosti Bukovica-Volčja Draga predana vsa dokumentacija
glede izgradnje kulturnega doma in pričakuje, da se bo Občina s krajevno skupnostjo čimprej
dogovorila tudi glede ostalih zadev, potrebnih za sobivanje Občine in krajevne skupnosti. Pove
da je zaradi pridobitve evropskih sredstev za ta projekt, bila izvedena tudi kontrola s strani
SVLR. Občina je dobila ves denar iz razpisa, ker so vsi postopki bili vodeni pravilno in korektno.
Glede denarne kazni, ţupan pove, da nista bila ne Občina, ne ţupan, kaznovana za nobeno
kršitev in tudi Občina ni plačala nobene denarne kazni.
Pove pa, da je začela veljati novo Uredba o svetlobnem onesnaţevanju, ki določa zelo visoke
kazni, če se ne osvetljuje samo objekta (cerkev, spomeniki).
Ţupan pove, da lahko Občina kandidira na javne razpise samo, če ima zagotovljena sredstva v
občinskem proračunu, v nasprotnem primeru Občina ne more kandidirati na razpisih.
Občina je letos kandidirala na razpisih za dodelitev sredstev za prenovo OŠ Vogrsko in
izgradnjo veznega trakta med OŠ Renče in telovadnico in so sredstva bila tudi odobrena.
Borut Kerševan:
1. Pove, da je bil seznanjen s strani občana, da se v Mohorinih izvajajo dela za obnovo
vodovoda. V kolikor se ta dela res izvajajo, ga zanima ali bi lahko Občina uredila, da bi se
uredila tudi kanalizacija in optični kabel, saj ima del Mohorinov težave z dostopom do interneta?
Ţupan pove, da se v Mohorinih izvaja prenova vodovoda, in sicer ga izvajajo Goriški vodovodi iz
amortizacije. Pove, da Občina z obsegom dela ni bila seznanjena in je dala samo soglasja za
prekop ceste. Za vsa dodatna dela je potrebno dodatno plačati, teh sredstev pa v proračunu ni.
Ponovno poudari, da si ţeli, da bodo na današnji seji potrjeni odbori in komisije, da se ugotovi
kaj se bo naredilo s tistim denarjem, ki je še na razpolago. Potreb je nesporno več, kot pa je
zagotovljenih sredstev.
2. Borut Kerševan pove, da je po elektronski pošti dobil dopis v zvezi z daljnovodom, ki bo
potekal skozi Renče. Sklepa, da je ta dopis dobila tudi Občina in ga zanima, kakšni so postopki
v zvezi s tem dokumentom, in če so kakšne novosti s strani Elesa, glede tega daljnovoda?
Ţupan pove, da tega dopisa ni videl. V Občinskem prostorskem načrtu je Občina predvidela
vkop daljnovoda na območju naselja, in sicer od novega Renškega mostu do hiše gospoda
Komarja, ostali del daljnovoda pa bo potekal zračno. Ţupan pravi, da bi bil daljnovod ţe vkopan,
v kolikor bi lansko leto dalo vseh štiriinpetdeset solastnikov soglasje, saj ga devet solastnikov ni
dalo.
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Ad 4.) Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
4.a: Sklep o podaljšanju mandatov v organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov
Ţupan preda besedo predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
gospodu Silvestru Vončini.
Silvester Vončina pove, da se je komisija zbrala 7. decembra in obravnavala vse predloge za
imenovanja v odbore in komisije, med drugimi tudi podaljšanje mandatov predstavnikov v javnih
zavodih, javnih podjetjih in skladih. Pove, da je komisija soglasno sprejela Sklep, da se vsem
članom podaljša mandate v svetih javnih zavodov, podjetjih in skladov, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Renče-Vogrsko.
Ţupan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Sklep je soglasno sprejet.

4.b: Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Silvester Vončina, pove da
je komisija z večinskim glasovanjem sprejela Sklep, da se v Statutarno-pravno komisijo
imenujejo naslednji kandidati: Stanko Šemrl, Nedeljko Gregorič, Marijo Rutar, Erik Lasič in
Ingrid Sulič.
Ţupan odpre razpravo.
Stanko Šemrl pove, da se mu zdi škoda, da svetnica Vanda Oţbot ni predlagana v nobene
odbor oz. komisijo. Po neformalnih razgovorih s svetnico je bilo videti, da svetnica ne ţeli biti v
Statutarno pravni komisij, temveč si bi ţelela biti v kakšni drugi komisiji oziroma odboru. Sam ji
je svetoval, naj se dogovori z drugo stranko, v smislu, da se zamenja z drugim svetnikom iz
druge komisije ali odbora. Pove, da mu je ţal, da se na seji komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja to ni zgodilo in je v statutarno pravno komisijo bil predlagan svetnik Marijo
Rutar, Vanda Oţbot pa ni bila imenovana v nobeno komisijo oziroma odbor.
Katjuša Ţigon pove, da je svetnik Borut Kerševan na sestanku komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri imenovanju članov v statutarno pravno komisijo povedal, da svetnica
Vanda Oţbot ne ţeli biti imenovana v to komisijo, zato je imela nadomestni predlog in sicer
svetnika Marija Rutarja. Pove, da pri tem ni bilo nikakršnih prejšnjih dogovarjanj. Poudari, da se
ji ne zdi nič nenavadnega, če imajo, kot najbolj zasedena stranka v občinskem svetu, več
svetnikov v odborih in komisijah.
Borut Kerševan: “Jaz nimam pač repliko na izjavo gospe Katjuša Žigon. Če se ne motim, ste na
komisiji izjavila, da kadar sem predlagal, da se svetnico Vando Ožbot umesti v Odbor za
gospodarstvo, ste rekla, da gospoda Marijota Rutarja nihče ni vprašal ali on ne bi delal v tej
komisiji, zato vas sprašavam nazaj: Ali ste se z Marijotom Rutarjem pogovorili, da bi bil on v
Statutarno-pravni komisiji ali ste to predlagala samovoljno?“
Ţupan pove, da ta razprava ni stvar medsebojnih pogovorov, temveč se lahko podajo le mnenja
in predlogi.
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Katjuša Ţigon pove, da je izjava Boruta Kerševana čista laţ in bo najbrţ potrebno tudi seje
odborov in komisij snemati.
Vanda Ožbot pove, da njihove Liste ni nihče vprašal, če bi sodelovala v kakšni komisiji ali
odboru. Pove, da so edini, ki so poslali predloge za imenovanje v odbore in komisije. Pravi, da
so kot Lista dobili samo eno mesto in sicer v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, za ostale predloge niso dobili odgovora. Ker se ne čuti, da bi sodelovala v komisiji,
kjer nima takšnih znanj, je predlagala, da se jo imenuje v kakšno drugo komisijo ali odbor.
Ţupan pove, da je predlagatelj te točke dnevnega reda, komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja in je potrebno spoštovati njihove predloge. Kot ţupan, je Komisiji samo pomagal
koordinirat odbore in komisije.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Sklep je soglasno sprejet.
4.c: Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
Ţupan preide na naslednjo podtočko in sicer Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in
proračun in preda besedo preda besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, Silvestru Vončini.
Silvester Vončina pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podrobno
pregledala kandidate za imenovanje v odbor in soglasno sprejela Sklep, da se v Odbor za
gospodarstvo in proračun imenujejo naslednji člani: Dragan Zorn, Marijo Rutar, Aldo Mozetič,
Valter Mlečnik in Zdenko Zorn.
Ţupan odpre razpravo.
Borut Kerševan pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dobila s
strani Liste za našo občino predlog za imenovanje članov v odbore in komisije. Zanima ga,
zakaj je pri imenovanju članov v odbore in komisije prišlo do takšnega rezultata, da Lista za
našo občino, razen v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nima nobenega
člana, niti zunanjih članov?
Ţupan pove, da na to vprašanje nima odgovora, ker ne odloča o tem.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 11
PROTI: 1
Sklep je sprejet.
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4.d: Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Ţupan preide na naslednjo podtočko in sicer Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor in
preda besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Silvestru
Vončini.
Predsednik komisije pove, da je komisija soglasno sprejela sklep, da se v Odbor za okolje in
prostor imenujejo naslednji kandidati: Rajko Lasič, Radovan Rusjan, Karmen Furlan, Joţe
Hvalica in Nevo Pregelj. Predsednik predlaga Občinskemu svetu, da sprejme ta sklep.
Ţupan odpre razpravo.
Borut Kerševan vpraša predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Silvestra Vončino, zakaj komisija pri sestavi tega odbora ni upoštevala takšne sestave odbora,
ki bi zastopala vse kraje v občini? Pove, da je iz seznama predloga videti, da je večina članov v
tem odboru iz Renč.
Ţupan pove, da so v tej komisiji trije člani iz Renč, en član iz Bukovice in en član iz Vogrskega
tako, da je zastopanost te komisije iz vseh treh krajevnih skupnosti.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 11
PROTI: 1
Sklep je sprejet.
4.e: Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Ţupan preide na naslednjo podtočko in sicer Sklep o imenovanju Odbora za druţbene
dejavnosti in preda besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Silvestru Vončini.
Predsednik komisije pove, da je komisija z večino sprejela Sklep, da se v Odbor za druţbene
dejavnosti imenujejo naslednji kandidati: Katjuša Ţigon, Katarina Valič, Alenka Gregorič, Vinko
Jarc in Branko Brankovič. Predsednik predlaga Občinskemu svetu, da sprejme ta sklep.
Ţupan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 11
PROTI: 1
Sklep je sprejet.

4.f: Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
Ţupan preide na naslednjo podtočko in sicer Sklep o imenovanju Nadzornega odbora in preda
besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Silvestru Vončini.
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Predsednik komisije pove, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala tudi kandidaturo za Nadzorni odbor in sprejela sklep, da se v Nadzorni odbor
imenujejo naslednji kandidati: Gregor Kobal, Vlasta Honn, Ljudmila Peršič, Negovan Martinuč in
Nela Pregelj.
Ţupan odpre razpravo.
Borut Kerševan pove, da se mu zdi neetično, da je Nela Pregelj članica Nadzornega odbora, saj
je tudi članica Sveta krajevne skupnosti Renče, ki je proračunski porabnik Občine.
Ţupan pove, da se s tem strinja in v kolikor bo Nela Pregelj izvoljena v oba organa, bo pač
sama presodila, iz katerega se bo izločila.
Stanko Šemrl pove, da je iz poročila o volitvah bilo razvidno, da je gospa Nela Pregelj izvoljena
v Svet krajevne skupnosti Renče, v občinskem glasilu pa ni bila napisana kot članica Sveta.
Pove, da tukaj ne gre za etično vprašanje, ampak pravno vprašanje, saj, v kolikor je Nela
Pregelj članica v obeh organih, je to v nasprotju s statutom Občine Renče-Vogrsko.
Vanda Oţbot predlaga za člana Nadzornega odbora Florjana Sivca.
Katjuša Ţigon pove, da je o tem govorila z Nelo Pregelj in njeno stališče je, da izstopi iz Sveta
krajevne skupnosti Renče in ostane članica Nadzornega odbora, če bo vanj imenovana.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se ta točka
dnevnega reda umakne, in se kandidatura za ta odbor ponovno oblikuje. V tem času se bo dobil
tudi uradni odgovor gospe Nele Pregelj.
Stanko Šemrl opozori, da volitve v svet krajevne skupnosti niso volitve po proporcionalnem
sistemu, kjer lahko naslednji član nadomesti prejšnjega člana. V primeru, da Nela Pregelj ne bi
ţelela biti več članica sveta KS Renče, bi morale biti izvedene ponovne volitve za novega člana.
Nataša Gorkič Barle pove, da če pri večinskih volitvah izstopi samo en član KS ni potrebe po
ponovnih volitvah. Nadomestne volitve se ne razpišejo, dokler vsaj polovica članov ostaja v KS.
Ţupan se strinja s predlogom, ki ga je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja in predlaga, da se ta točka umakne iz dnevnega reda.
Ţupan da predlog na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
Predlog je sprejet.

4.g: Sklep o imenovanju Uredniškega odbora
Ţupan preide na naslednjo podtočko in sicer Sklep o imenovanju Uredniškega odbora.
Pove, da je po Poslovniku predlagatelj Uredniškega odbora ţupan. Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da se je večina članov komisije strinjala s
predlogom ţupana, da se v Uredniški odbor imenujejo naslednji člani: Boris Arčon, Alenka
Gregorič, Nataša Podgornik, Bogo Rusjan, Katjuša Ţigon, Renata Tischer in Vladimira Gal.
Ţupan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
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Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 11
PROTI: 1
Sklep je sprejet.
Ad. 5) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Ţupan preide na naslednjo točko dnevnega reda, Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in preda besedo Negovanu Boţiču.
Negovan Boţič na kratko obrazloţi, kako se določi vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke naj bi v letu 2011 znašala 0,004404 evra.
Ţupan odpre razpravo.
Vanda Oţbot pove, da je vrednost točke zelo visoka in predlaga, da se ta vrednost točke
zamrzne, dokler Občina ne sprejme OPN-ja.
Negovan pove, da so v občinskem Odloku tudi nepozidana stavbna zemljišča, vendar je bilo pri
prvem sprejemanju tega Odloka rečeno, da se bodo stavbna zemljišča obremenila takrat, ko bo
sprejet Občinski prostorski načrt. Vrednost te točke bo v letu 2012 tako veljala tudi za
nepozidana stavbna zemljišča, v letu 2011 pa ne.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 11
PROTI: 0
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 je
sprejet.

Ad. 6) Seznanitev s sklepom župana o imenovanju podžupana Občine Renče-Vogrsko
Ţupan pove, da je skladno s statutom in poslovnikom dne 23. 11. 2010 za podţupana imenoval
Radovana Rusjana.

Ad. 7) Seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju
Ţupan preide na točko Seznanitev s sklepom ţupana o začasnem financiranju in preda besedo
direktorici občinske uprave, Beti Čufer.
Direktorica pove, da glede na to, da proračun Občine za leto 2011 še ni sprejet, potrebno pa je
zagotoviti financiranje funkcije Občine, je ţupan v skladu z Zakonom o javnih financah, sprejel
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko. Obdobje začasnega financiranja lahko
traja največ tri mesece. Če v tem roku proračun še vedno ni sprejet, se lahko začasno
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financiranje podaljša na predlog ţupana, s sklepom občinskega sveta. V obdobju začasnega
financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju proračuna za preteklo leto. Za Občino Renče-Vogrsko velja to obdobje od 1.
januarja do 31. marca 2010, v znesku 929.621 evrov. Pove, da Zakon o javnih financah v času
začasnega financiranja omejuje obseg in namene za katere se sredstva lahko porabijo, in sicer
se v tem obdobju ne smejo izvajati nove naloge ali programi, za katera niso bila porabljena
sredstva ţe v preteklem letu.

Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 17:10 uri.
Zapisala:
Ingrid Mačešič

Aleš Bucik
Ţupan
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