Številka: 00703-8/2016-1
Bukovica, 19. 9. 2016

VABILO
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15) in 19. člena Poslovnika občinskega sveta Občine RenčeVogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 3/12) sklicujem 13. redno sejo
Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki bo v torek, 27. septembra 2016, ob 16. uri
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici.

Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava – 2. obravnava (poročevalec: Tadej Mori, vodja skupne občinske uprave)
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – 2.
obravnava (poročevalec: Tadej Mori, vodja skupne občinske uprave)
4. Poročilo Policijske uprave Nova Gorica za leto 2015 (poročevalec: Sejad Jušić, komandir
policijske postaje )

5. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava za leto 2015 (poročevalec: Tadej Mori, vodja skupne občinske
uprave)

6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015 (poročevalec: Beti Čufer,
direktorica občinske uprave)

7. Letno poročilo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica za leto 2015 (Poročevalec: Aleš Markočič, direktor)
8. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
(poročevalec: Saša Pegam, univ. dipl. pravnica, pripravljavka odloka)

9. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
(poročevalec: Saša Pegam, univ. dipl. pravnica, pripravljavka odloka)

10. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 14. 6. 2016
11. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje
12. Potrditev zapisnika 9. dopisne seje
13. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
14. Vprašanja in pobude svetnikov

15. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške (poročevalec: Nedeljko Gregorič, predsednik KMVVI)
16. Sklep o financiranju stroškov podaljšanega popoldanskega varstva v Osnovni šoli
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (poročevalec: Vladimira Gal Janeš, Višja svetovalka za
družbene dejavnosti)

17. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016
(poročevalec: Beti Čufer, direktorica občinske uprave)

18. Predstavitev obnove stavbe Krajevne skupnosti Renče (poročevalec: Erik Lasič, Višji
svetovalec za infrastrukturo in GJS)

Na sejo so vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, poročevalci, občinska
uprava in mediji.

Aleš Bucik l. r.
Župan

