OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka:00703-1/2019-3
Datum: 29. 1. 2019

ZAPISNIK
2. redne seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko,
ki je bila v torek, 29. 1. 2019, ob 16.00 uri
v dvorani Zorana Mušiča v Kulturnem domu v Bukovici.
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. Začela se je ob 16.00 uri
Vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Vanda Ožbot, Marko Furlan, Aleš Furlan, Boris Čoha, Andraž Furlan, Urban Martinuč, Žan
Bric, Karmen Furlan, Marko Švara, Viktor Trojer, Jožef Hvalica, Dušan Nemec, Radovan
Rusjan, Florida Petelin, Borut Zorn in Tarik Žigon.
Opravičeno odsotni: /
2. Občinska uprava.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 15 članov Občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Župan ponovi prisego, ki jo podpiše svetnica Vanda Ožbot, manjkajoča na 1. konstitutivni seji.
Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X

Dnevni red je sprejet.
V nadaljevanju da župan v obravnavo in potrditev zapisnik 1. konstitutivne seje z dne 14. 12.
2018.
Župan odpira razpravo.







Vanda Ožbot
Ima pripombo na 7. točko Imenovanje KMVVI. Predlaga, da župan zadrži izvajanje sklepa
1. seje občinskega sveta, ki se glasi: Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme sklep
o imenovanju KMVVI v naslednji sestavi: Florida Petelin, Marko Furlan, Jožko Hvalica,
Karmen Furlan in Urban Martinuč. Obrazložitev: Iz zapisnika je razvidno, da je Občinski
svet glasoval o 3 predlogih, ki so jih podali predstavniki Združenja skupaj, SD-ja in Liste
za VAS, vsakem posebej. Rezultat glasovanja je pokazal, da noben od predlogov ni dobil
potrebne večine opredeljenih glasov, saj je bil rezultat glasovanja naslednji: prvi predlog
Združenja Skupaj 7 za, 7 proti, drugi predlog SD-ja 3 za, 10 proti, tretji predlog Liste za
VAS 7 za in 7 proti. Noben predlog ni bil v tem primeru sprejet z večino opredeljenih glasov
navzočih članov, kakor to določata 45. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko in 16. člen Statuta Občine. Iz zapisnika ni razvidno, da ja kdo od prisotnih na seji
opozoril na spoštovanje teh določb Statuta in Poslovnika in potrebo po razmisleku o
nadaljnjem poteku postopka imenovanja KMVVI. Nadalje je v Zapisniku prebrala:
Predsedujoči ugotovi, da sta predlog 1 in predlog 3 dobila enako število glasov, zato se v
nadaljevanju glasuje po posameznih kandidatih. Ni razvidno, ali so prisotni člani
občinskega sveta o tem razpravljali in odločali z glasovanjem. Predsedujoči je izpeljal
glasovanje o posamičnih članih, vendar v nasprotju s tem, kakor je napovedal. Občinski
svet je v nadaljevanju glasoval le o kandidatih iz predloga številka 1. Izid glasovanja:
Florida Petelin 7 za, 4 proti, Marko Švara 14 za, 0 proti, Jožko Hvalica 7 za, 6 proti, Karmen
Furlan 13 za, 0 proti, Urban Martinuč 10 za, 0 proti. Občinski svet bi moral glasovati tudi
o kandidatih iz predloga 3, torej Andražu Furlanu, Vandi Ožbot in Borutu Zornu. O Marku
Švari in Karmen Furlan, oba tudi na predlogu 3, so se predhodno že opredelili. Po
končanem glasovanju o vseh upravičenih kandidatih, torej tudi o Andražu Furlanu, Vandi
Ožbot in Borutu Zornu, bi se razvrstili glede na zbrano število glasov za, od prvega do
osmega, in zbrali oz. imenovali v KMVVI peterico z največjim številom opredeljenih glasov.
Povzetek: Pri glasovanju o posameznih kandidatih za KMVVI se je glasovalo samo o
kandidatih iz predloga Združenja Skupaj. O kandidatih iz predloga 3 pa se sploh ni
glasovalo. Kandidati iz tretje liste so bili torej spregledani oz. diskriminirani, saj se o njih
ni glasovalo kot o posameznih kandidatih iz prve skupine. To je v nasprotju z zapisanim –
Predsedujoči ugotovi, da sta predlog 1 in predlog 3 dobila enako število glasov, zato se v
nadaljevanju glasuje po posameznih kandidatih – in določilih Poslovnika Občinskega
sveta. Postopek odločanja je bil nepravilen in nezakonit, zato predlaga županu, da v
skladu s svojimi pooblastili 2. odstavka 40. člena Statuta Občine zadrži izvajanje odločitve
Občinskega sveta o imenovanju KMVVI. Predlaga Občinskemu svetu ponovitev postopka
imenovanja KMVVI. Hkrati naj se umakne tudi vse predloge pod točko 4., od a do vključno
k, ki jih je ta nezakonito imenovana komisija pripravila za obravnavo na 2. seji Občinskega
sveta.
Marko Furlan
Izpostavi, da v Zapisniku ni njegovega predloga, ki je bil na konstitutivni seji prvi. Kot
predlog za komisijo je podal Vando Ožbot, česar v Zapisnik niso zapisali, niti se ni o tem
glasovalo. Poudari, da je to huda kršitev.
Andraž Furlan
Zanima ga, zakaj ni nikjer v Zapisniku omenjeno, kako je do tega glasovanja sploh prišlo.
Pravnici oz. upravi nameni vprašanje, kako je s pravico do govora obiskovalcev sej.
Prejšnjič je namreč nekdanja uslužbenka sedla k mizi in s svojo argumentacijo vplivala,
Stran 2 od 30

da so se zgodile določene zadeve. Ker to ni nikjer argumentirano, ga zanima, če je stvar
skladna z zakoni oz. s Statutom in Poslovnikom.
Župan pove, da razume pripombe, vendar želi točen popravek, ki se ga da k Zapisniku.


Vanda Ožbot
Pove, da ne gre za popravek, ampak želi dodatno glasovanje pod predlogom 3, saj je
mnenja, da se za ta predlog ni izvedlo glasovanja, saj 40. člen Poslovnika govori, da mora
biti večina opredeljenih glasov, 7 glasov pa ni večina, ampak je polovica. Od občinske
pravnice zahteva obrazložitev oz. preverbo.

Župan da besedo občinski pravnici Špeli Glušič


Špela Glušič
Pove, da 30. člen Poslovnika določa, da Svet po ugotovitvi sklepčnosti odloča o potrditvi
Zapisnika prejšnje seje. Vsak od članov lahko da pripombe k Zapisniku prejšnje seje in
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. To pomeni, da lahko predlagajo
spremembe ali dopolnitve na zapis, ne pa da se nek sklep razveljavi oz. določi kot
nepravilno sprejet. Sklep je bil namreč na konstitutivni seji sprejet s pravilno večino, zato
je veljaven.

Vanda Ožbot še naprej zahteva, da pravnica preveri 40. člen, vendar da župan predlog, da se ta
del prestavi pod točko Razno, kjer se bo odločalo, ali se sklep razveljavi ali se poda sklep za, na
primer, izredno sejo, ter poudari, da je v tem delu dnevnega reda potrebno Zapisnik sprejeti ali
zavrniti.





Radovan Rusjan
Pove, da je v zapisniku napaka, in sicer piše, da je predsedujoči ugotovil, da sta predlog
1 in predlog 2 dobila enako število glasov, v resnici pa sta enako število glasov dobila
predloga 1 in 3. Zahteva popravek te napake v zapisniku.
Marko Furlan opozori na še eno napako, in sicer na uro konstitutivne seje – v zapisniku
piše 18.00 uro, seja pa se je začela ob 16.00 uri.
Jožef Hvalica opozori na napačen zapis njegovega imena – Jožko namesto Jožef – in
prosi za popravek.

Župan vpraša, če je še kakšna pripomba.


Andraž Furlan
Zanima ga, če se bo njegova pripomba upoštevala, saj ni nikjer zapisano, kako je prišlo
do tega glasovanja. Zanima ga tudi, če bo to dovoljeno tudi vnaprej, da zunanji
komentirajo zadeve. Poudari, da je večina svetnikov novih in bi radi vedeli takšne stvari.
Direktorica uprave Beti Čufer
Odgovori, da je naloga predsedujočega, da nekomu dovoli govoriti, in na tisti seji je
predsedujoči dovolil Nataši Gorkič Barle, da spregovori.
Boris Čoha
Pove, da je prejšnjič kot predsedujoči Nataši Gorkič Barle dovolil, da govori, ni je pa
povabil, kdo jo je, mora kdo drugi povedati.

Župan pove, da se bodo popravki upoštevali in vpraša, če ima še kdo kakšnega.


Marko Furlan
Pove, da bi bilo lep, če bi v Zapisnik vključili tudi povedano obeh županov, Aleša Bucika
in Tarik Žigona.

Župan potrdi, da bo tudi to upoštevano, in da predlog, da se bo ta Zapisnik z vsemi dopolnitvami
potrjevalo na naslednji seji.
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Župan da predlog, da se Zapisnik sprejme na naslednji seji, na glasovanje.


Vanda Ožbot
Pove, da ne glasuje, ker je bila na prejšnji seji odsotna.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 13
PROTI: 1
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Predlog, da se Zapisnik 1. konstitutivne seje sprejme na naslednji seji, je potrjen.
Župan da v obravnavo in potrditev zapisnik 1. dopisne seje z dne 18. 12. 2019.
Župan vpraša, ali so pripombe na zapisnik.
Ni pripomb.
Župan da na glasovanje zapisnik 1. dopisne seje z dne 18. 12. 2019.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 12
PROTI: 0
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Zapisnik 1. dopisne seje je potrjen.
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan da dnevni red v obravnavo.
1.
2.
3.
4.

Obravnava in sprejem dnevnega reda,
Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje,
Vprašanja in pobude svetnikov,
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (poročevalec: Florida Petelin, predsednica
KMVVI):
4.a Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
4.b Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
4.c Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
4.d Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
4.e Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
4.f Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda LUNG
4.g Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
4.h Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta JSMGG
4. i Sklep o imenovanju člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog JSMGG
4. j Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica
4. k Sklep o imenovanju predstavnika v svet JZ za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
5. Sklep o imenovanju uredniškega odbora Občinskega lista (poročevalec: Tarik Žigon,
župan)
6. Sklep o imenovanju podžupana – informacija (poročevalec: Tarik Žigon, župan)
7. Razno.
Ad. 2) Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled prejšnje seje
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer poročilo župana, odgovori na pobude
in vprašanja ter pregled sklepov prejšnje seje.




Na konstitutivni seji, ki je bila 14. 12. 2018, je Občinski svet sprejel 3 sklepe, in sicer Sklep
o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta, Sklep o mandatu župana in Sklep o
imenovanju KMVVI. Na dopisni seji je bil sprejet sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To so bili ti sklepi, drugih sklepov ni bilo.
Povzame o delu, ki ga je imela v tem času uprava, in sicer:
o zaključen je bil objekt Zdravstveni dom v Renčah s finančnim poročilom in bil dan
v upravljanje Zdravstvenemu domu, Zobozdravstvenemu domu, Goriški lekarni in
Krajevni skupnosti za dobo amortizacije. K temu je bil dodan še aneks k pogodbi,
ker je prišlo do poračuna, in sicer so se dvignili stroški, predvsem pri rušitvenih
delih, s čimer so se strinjali vsi in so tudi Občini poravnali tisti delež presežkov. Za
vzdrževanje je zadolžen Zdravstveni dom, Občina pa bo skrbela za vzdrževanje
zunanjih prostorov, okolice.
o Nadaljujejo se dela pri parkirišču pri Osnovni šoli Renče, in sicer so dela razdeljena
v dve fazi, trenutno se izvaja prva in je narejenih nekje 70 % njenih del. Ta faza je
tudi razdeljena v dva dela, pri čemer je v drugem delu mišljeno še obračališče oz.
krožišče in dovoz k zaselku Arčoni.
o Pri Lakenessu je bila urejena obrežina za malo jezero, kot je bilo dogovorjeno,
bodo do maja uredili še zunanje površine, da se jih pozeleni, odvozi odvečni
material ter splanira in uredi.
o Zimska služba je v stalni pripravljenosti in konstantno funkcionira.
o Urejeno je bilo tudi zemljišče ob parkirišču v Renčah. Šlo je za razparceliranje
lastnikov v sklopu kmetijskih zemljišče. Občina vodi in ureja tudi to. S parcelacijo
in s samo rabo se strinjajo tudi lastniki.
o Izvedena je bila menjava luči na Veliki poti z novimi, kjer se tudi že pozna, da se
porabi manj elektrike za javno razsvetljavo na tem območju.
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Na dokončanje delno čakajo še prostori Krajevne skupnosti Renče preko
participativnega proračuna.
Omeni, da bo pod točko Razno predstavil odkup enega majhnega zemljišča pri
naselju Brencelj, in sicer gre za 200 € vredno zemljišče, ki je bilo predvideno za
kontejnerje.
Pove, da imajo na upravi pravnico Špelo, ki je s 1. 1. pričela delovati. Malo se je
zavleklo, ker so bile pritožbe na razpis. Anja Nikolavčič je prišla delat kot
dokumentalist Glavne pisarne. Razpisi za vse, tudi za Glavno pisarno, se bodo
ponovili oz. začeli po sprejetju proračuna.
Z Občino Nova Gorica so govorili, da se bodo uredili prevozi otrok na Gradišče,
ker se jih je sedaj vozilo v Oševljek odspodaj. Šola je že dala nek stroškovnik, ki
je minimalen, v Gorici se strinjajo, čaka se še pravni postopek, da te stvari uredi.
Nova Gorica bo sofinancirala domačo šolo za ta delež, Občina Renče-Vogrsko pa
bo sofinancirala do Oševljeka tudi njihove otroke.
Dozidava telovadnice v Renčah je v fazi pridobivanja dokumentacije za gradbeno
dovoljenje, ki je bilo podano vsem društvom, ki so v neposredni bližini in bodo pod
vplivom te telovadnice, to so nogometaši, kotalkarji in Partizan, da podajo svoje
izjave oz. potrdijo sklepe na njihovih upravnih sestankih, da se s tem projektom
strinjajo. Tako se dejansko pridobiva vsa dokumentacija, da ne bo kasnejših
pritožb.

Ad. 3 Vprašanja in pobude svetnikov
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer vprašanja in pobude svetnikov.




Viktor Trojer
Pove, da ima vprašanje, vezano na proračun, ki ga je županu že postavil, ko sta se srečala
v prostorih občinske uprave. Zanima ga, v kakšni fazi je izdelava proračuna za leto 2019,
kdo ga pripravlja, če se že izvaja oz. pripravlja ta proračun, in kakšen bo strošek izdelave
tega proračuna, v kolikor ga izdeluje kdo od zunaj. Pove, da ima informacije, sicer
neuradne, da naj bi se še ne pričelo izvajati proračuna oz. izdelave proračuna za leto
2019. Izrazi bojazen, da konec marca proračuna še ne bo, in poudari, da je treba stvar
čimprej narediti.
Župan
Pove, da so s pripravo proračuna že začeli in da nimajo zunanjega pripravljavca, ampak
ga pripravljajo v upravi, kjer so že odprli postavke, kamor bo vsaka služba v upravi vložila
svoje projekte. Pove, da je sam že vodil razgovore z določenimi zavodi, ki imajo velike
želje in potrebe, tako da bo potrebnega veliko usklajevanja, kaj bo v proračunu in kaj ne,
saj se proračuna ne bo moglo višati. Ta bo še dodatno obremenjen zaradi dvigovanja
minimalnih plač – ne le v upravi, ampak v vseh zavodih, med njimi je na primer največji
osnovna šola. Pove, da se proračun polni, pred prvim branjem pa želi vse svetnike
povabiti, da ga skupaj pregledajo, saj naj bi bilo več odlivov kot prilivov. Doda, da naj bi
do tega prišlo v roku 10 do 14 dni.
Karmen Furlan
Pove, da se je v lanskem letu med 12. 6. in 20. 8. v Vipavskem Križu odvijal dogodek
Vipavska rebula – Cesarjev izbor. Ta dogodek je financirala tudi Občina Renče-Vogrsko,
saj je imela predstavnika z vinom, Valterja Mlečnika. Ker je bil ta projekt promocija
Vipavske doline v svetu, na katerem je bilo 12 tujih novinarjev, 15 domačih, in so se vse
te stvari vnesle v raznorazno časopisje odmevno v svet, je bil zaključek tega dogodka oz.
poročilo dogodka v četrtek, 24. 1. 2019. Zato jo zanima, kdo z Občine se je tega dogodka
v Vipavi udeležil in kaj je od njega prinesel domov, promocijo, kaj drugega. Zanima jo, ali
je
na
dogodek
odšel
župan
ali
je
poslal
namestnika.
Vpraša župana, če v četrtek, 24. 1., ni bil župan.
Župan
Odgovori, da ni bil on.
Karmen Furlan
Ponovi zadnje vprašanje.
Župan
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Odgovori, da je bil takrat župan, ampak da ni bil na dogodku.
Karmen Furlan
Vpraša, če ni dobil vabila. Nadaljuje, da glede na to, da so projekt financirali in je to bil
velik projekt …
Župan
Jo prekine in pove, da so vabilo prejeli, dogodka pa se zaradi drugih obveznosti ni udeležil.
Doda, da odgovora ne ve, se bo pa pozanimal in kasneje podal odgovor na to, kakšni so
bili rezultati dogodka, kako so bili odmevni oz. kakšen je bil izplen dogodka.
Karmen Furlan
Pove, da bi bilo zanimivo vedeti, kdo je bil tam in kaj so se pogovarjali.
Župan
Ponovi, da bodo podali poročilo.
Karmen Furlan
Nadaljuje, da absolutno, saj se grejo turizem v občini. Župan je v kampanji močno
poudarjal turizem, zato je mnenja, da bi moral sedaj kot župan zadolžiti nekoga iz občinske
uprave, da se takšnih dogodkov udeležuje in prinese to v kraj.
Župan
Pove, da se strinja in sedaj …
Karmen Furlan
Ga prekine in pove, da glede na cilje, ki so bili postavljeni, to pričakuje.
Župan
Ji odgovori, da bo podal odgovor na to vprašanje in ji poslal poročilo …
Karmen Furlan
Ga prekine in pravi, da meni, da so vsi …
Župan
Jo prekine in nadaljuje, da bo vsem svetnikom podal poročilo o četrtkovem dogodku.
Župan vpraša, če so še kakšna vprašanja in pobude


Vanda Ožbot
Pove, da je že večkrat tudi v bivšem svetu opozorila na to zadevo. Sedaj so jo učiteljice v
Waldorfskem vrtcu v Bukovici zopet vprašale, kaj se je naredilo na zadevi preglednosti
uvoza in izvoza iz tistega vrtca. CPK ima koncesijo za vzdrževanje državnih cest in zanima
jo, kakšen odgovor je dobila Občina glede na dopis, za katerega so ji zagotovili, da so ga
poslali, da se očisti tisto vegetacijo. Vpraša, kdo ji bo odgovoril, morda Erik.

Župan pove, da ne ve odgovora na to vprašanje in da besedo svetovalcu za okolje in prostor
Eriku Lasiču.




Erik Lasič
Pove, da so v Občinskem svetu že večkrat premlevali to zadevo in nanjo opozarjali tudi
pristojne službe, ne morejo pa mimo dejstva, da gre za privaten zaključek za Waldorfsko
cesto, kar je bil tudi odgovor s strani upravljalca cest. Pove, da je možno, da Občina na
svoje stroške določene stvari ureja, v kolikor se za to odloči, v tem primeru pa je pristojnost
na lastniku priključka.
Vanda Ožbot
Meni, da je lastnik tistega zemljišča, obcestnega pasu, kjer raste tista vegetacija, cestno
telo. Pove, da bo šla drugače sama očistiti, saj se ji zdi nezaslišano, da o tem govori že
pol leta, stvar je bila že v zapisniku septembra prejšnjega leta. Ne ve, kaj naj odgovori
učiteljicam in staršem otrok. Prosi, da se nekaj uredi. Tam je še en meter in pol grive, ki
spada k cestnemu telesu, in misli, da imajo koncesijo CPG, Kolektor, ki naj pošlje
vzdrževalce. Prosila je pisni odgovor in ga ni dobila. Sedaj je prva seja, nadaljevanje je
isto.
Erik Lasič
Pove, da bodo podali pisni odgovor koncesionarja, ki so ga dobili, in iskali rešitve še
naprej, ampak, kot je poudaril prej, obstajajo celovite rešitve, ki zavzemajo pločnik, ki pa
je spet investicija Občine, priključek in preglednost priključka pa sta stvar lastnika
priključka. Tudi oni morajo na priključkih občinskih cest na državne iti do sosedov in se z
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njimi dogovoriti glede objektov, ki jih postavljajo v preglednostne trikotnike priključkov
njihovih cest.
Župan
Pove, da bodo podali pisni odgovor in se pozanimali, kako bi lahko rešili to problematiko.
Župan vpraša, če so še kakšna vprašanja in pobude.


Andraž Furlan
Želi podati repliko gospe Karmen Furlan glede turizma in sejmov. Pove, da se je potrebno
zavedati, da je ogromno turizma, turističnih dogodkov in sejmov v tem času, in sam je
mnenja, da Občina dela dobro v tej smeri. Sam ima izkušnje s tem; svetovalka za turizem
vsa društva, ki se ukvarjajo s turizmom, vse posameznike, ki se ukvarjajo s turizmom,
dobesedno nagovarja, da se teh sejmov udeležujejo. Prej bi vprašal, kdo od svetnikov se
bo udeležil katerega od teh sejmov, Alpe Adria, ki bo potekal drugi teden v Ljubljani in je
največji sejem na področju turizma v Sloveniji, Expo, ki bo čez dva tedna v stari Gorici. Za
turizem so vsi odgovorni, ne pa samo en posameznik na Občini, in če bodo začeli vsi
misliti pozitivno, se povezovati in postavljati Občino Renče-Vogrsko na turistični zemljevid,
se bo kaj spremenilo. Če bodo samo komentirali in se obtoževali, ne bo nič.
Karmen Furlan
Pove, da so stvari izdelane. Občina je financirala 800 € in na tistem dogodku se je nosil
njen logotip. Zaradi tega je postavila vprašanje.
Župan
Želi zaključiti temo turizma s tem, da pove da imajo skupni zavod med Občino Ajdovščina
in Občino Nova Gorica, ki je že ustanovljen, a ga je potrebno še zagnati. Pove, da so se
v zadnjih dneh veliko srečevali z župani in se pogovarjali o tej temi, tendence turističnega
oglaševanja in promocije so, zavodi in društva tudi, ampak se vedno bolj gleda na neko
celovitost. Ravno tistega dne, ko so imeli svet regije v Brdih, je bilo govora, da morajo
razmišljati kot regija. In sedaj v sklopu tega turizma, je veliko postavk odprtih, veliko stvari
se financira. Me občinami se pogovarjajo, da vsi nimajo denarja za hoditi na vse sejme in
dogodke, zato se tudi pogovarjajo, da bi si te določene stroške razdelili med občinami,
promovirale naj bi se med seboj vse občine v celoti povsod. Sami bodo hodili na določene
sejme, kjer so že bili, in jih bodo verjetno lažje financirali, na dražje sejme, v Nemčiji in
drugod, pa bodo šle mestne občine, kjer pa bo Občina Renče-Vogrska prav tako prisotna
zraven, ampak ne fizično, temveč s svojim materialom, turističnimi oglasi. Potrebno se je
zavedati, da v sklopu turizma ni več finančnih omejitev.

Župan vpraša, če so še kakšna vprašanja in pobude.


Marko Furlan
Ima konkretno vprašanje s terena, o čemer se ljudje pritožujejo, in sicer o cesti med
Dombravo in Vogrskim. Vprašanje namenja Eriku Lasiču, če je že dobil kakšne podatke o
tem, koliko avtomobilov zleti s ceste vsakič, ko je dež. Sam meni, da je ta težava ob
deževju velika, in misli, da bi morali urediti te ovinke. Pove, da je ob nedavni nesreči padla
tudi luč.

Župan da besedo svetovalcu za okolje in prostor Eriku Lasiču.




Erik Lasič
Pove, da so z nesrečami oz. izleti s ceste seznanjeni, velikokrat so ti posledica prehitre
vožnje, prav tako so bili v določenih trenutkih evidentirani izlivi nekih snovi. Zadevo bo
potrebno spremljati in ugotoviti, kaj je težava, saj asfalt tam ni starejši od deset let. Pove,
da zadevo spremlja, ne more pa še podati odgovora, bodo pa dali zadevo presoditi
pristojnim službam oz. strokovnjakom s področja asfalta, ali je zadeva ustrezna, ali je
kakšna rešitev in ali so kakšni možni ukrepi.
Župan
Pove, da bodo preverili, ali je potrebno zbrusiti asfalt ali ukrepati s kakšnim drugim
ukrepom, ki ni finančno obremenjen.
Jožef Hvalica
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Zanima ga, kakšna je trenutna situacija na predvidenih investicijah POŠ Bukovica in
Zadružni dom Vogrsko, in sicer okvirni pričetek del, obseg investicij in terminski plan.
Župan
Glede šole Bukovica pove, da je potrebna ponovitev razpisa, ker prejšnjega pogodbenika
ni več. Po novem, ponovljenem razpisu ni bilo nobenega novega, saj je bila prejeta
ponudba dvakrat dražja od predvidene v osnovi projekta. V letošnjem letu imajo še
zagotovljena sredstva v okviru 75-, 80.000 evrov za energetsko sanacijo objekta, v osnovi
pa je bilo iz lastnih sredstev predvideno nekje 200.000 €. S službami je že govoril, da bodo
morali še enkrat dati razpis ven, da dobijo ponudbe, v upanju, da bodo v okviru teh
200.000 €, kolikor je bil v osnovi predviden projekt, in ne spet 400, kolikor je bila prejšnja.
Kar se tiče Zadružnega doma na Vogrskem, je bila pogodba z izvajalcem sklenjena
prejšnje leto za energetsko sanacijo, in sicer streha, fasada, okna prva faza – projekt je
razdeljen na več faz. Trenutno so dogovorjeni, da jih izvajalec do 1. 3. čaka z izvedbo, ker
je denar v letošnjem letu rezerviran v proračunu. Trenutno so za zadružni dom prišle tudi
pobude in želje, ki jih bodo preučili, če so smotrne ali ne, in sicer pobude in želje za večje
prostore, večjo dvorano, večji večnamenski prostori. Potrebno pa se je zavedati, da imajo
pogodbo že sklenjeno, sicer prekinitev te pogodbe ne vsebuje penalov, so le stroški, je pa
potrebno razmišljati dolgoročno, ali se splača sedaj širiti ali se splača obnoviti tako, kot je
bil trenutno zastavljen projekt, in se v prihodnje prijavljati na razpise za narediti kakšen
nov objekt kje drugje. Tako da za enkrat pogodbe niso bile prekinjene, so na čakanju, ta
čas pa se bo lahko preučilo druge možnosti, kjer se pa ne izključuje, da bodo šli normalno
naprej po poti, ki je bila zastavljena.
Borut Zorn
Pove, da je v zadnjem mesecu pri kar nekaj družinah v Renčah in tudi širše v občini prišlo
do vlomov v stanovanjske hiše. Po njegovih podatkih je bilo v Renčah v zadnjem mesecu
8 vlomov, med njimi je bil tudi on sam. Zanima ga, kakšna je strategija občine, če je župan
od začetka mandata na tem področji že kaj naredili, če se je slučajno srečali z načelnikom
policijske uprave Nova Gorica. Zadeve so se namreč začele pojavljati pogosto in se samo
čaka, kdaj bo okradena naslednja hiša. Poudari, da ne gre le za materialne stroške, ampak
tudi za duševno stisko. Prosi za kratek odgovor.
Župan
Pove, da je bil s tem seznanjen že pred novim letom, in sicer je bilo govora o marsičem,
tudi o sklicu občinskega varnostnega sosveta. Govoril je tudi s policijsko enoto Nova
Gorica, ki je zadolžena za celotno območje, in tudi z občinsko civilno zaščito. In sicer so
se takrat odločili, da varnostnega sosveta ne skličejo, ker je to namenjeno večjim
ogrožanjem, in ne bi radi na tak način povzročili preplaha v občini. So se pa odločili, da
izdajo, verjetno v naslednjem tednu, obvestilo, letak o preventivi, ker to so obdobja,
standardne frekvence kraj in vlomov, in sicer za novo leto, okoli 1. maja in potem okoli
dopusta, ko so ljudje odsotni. Vlomi niso samo v domači občini, so tudi v sosednjih, zato
so jih na policiji opozorili predvsem na to, da naj obvestijo občane in občanke, da si čimbolj
varujejo svoje imetje, obenem pa obveščajo policijo, saj je največji problem predstavljalo,
da policija ni bila seznanjena s čudnimi ljudmi, ki so hodili, avtomobili, ki niso bili primerni.
Obvestilo je že poslal na policijo, saj morajo oni to odobriti, vendar niso še odgovorili.
Obvestilo je sestavljeno iz treh delov, v prvem delu je opisano trenutno stanje, v drugem
ukrepi, kaj mora kdo narediti, v tretjem pa bodo primeri, na primer, kdaj nekoga okradejo,
primeri nekoga, ki se pride izdajati, da je npr. električar, da si pride ogledati hišo ipd.
Ugotovili so, da na takšen način najlažje seznaniš ljudi.
Karmen Furlan
Pove, da so glede na poziv policijske postaje, na katerega je bilo možno podati pritožbe
do 19. 1., na info mail poslali zapis na neki strokovni ravni, in sprašuje, če ga je župan
prebral in če so ga poslali policijski postajo oz. ga kaj spremenili, dopolnili itd.
Župan
Pove, da je dopis prejel, ga je prebral, ga pa ni še poslal, saj …
Karmen Furlan
Ga prekine in vpraša, če še ni bil poslan.
Župan
Ponovi, da še ni bil poslan, in obrazloži, da je čakal, če bo še kakšen drug zapis. Pove,
da se na policijski upravi zamenjuje glavni načelnik za celotno regijo in da je govoril tako
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s starim kot novim. Ta naj bi v februarju prevzel delovno mesto in obiskal tudi Občino
Renče-Vogrsko, da se predstavi in pove, kako si je zamislil sodelovanje z občino, občani
in vsemi na seji prisotnimi …
Karmen Furlan
Ga prekine in pove, da je zapis strokovno napisan …
Župan
Jo prekine in pove, da je zapis dobil in ga prebral …
Karmen Furlan
Ga prekine in pove, da bi moral biti zapis čimprej poslan, saj se v občini stvari dogajajo
tedensko in nimajo nobenega odgovora. Pričakujejo nekaj pisnega s policijske postaje,
odgovor na to. Predstavi razliko med Novo Gorico in Bukovico, in sicer v Novi Gorici
zadnje dni pogosto srečuje policijske avtomobile po bilo kateri ulici, v domači občini pa
policijskega avta že dolgo ni videla. Predlaga, da bi spustili patrulje, ne da bi merili hitrost,
ampak da bi se peljali skozi, da bi bil opazen policijski avto. Po njenem mnenju bi to ljudem
veliko pomenilo, saj sedaj vidijo, da je občina prazna.
Župan
Se strinja in pove, da bo …
Karmen Furlan
Ga prekine in prosim, če lahko zapis čimprej pošljejo, saj se za preposlati mail ne
potrebuje več kot dve minuti.
Župan
Pove, da bodo, glede policajev v občini pa doda, da so bili po vlomih zelo prisotni, kasneje
pa vse manj, je pa prisotnih veliko policajev v civilu, saj oni …
Karmen Furlan
Ga prekine in vpraša, kako lahko naredi policijski avto v civilu strah, saj ga noben ne vidi.
Župan
Pojasni, da je to zaradi tega, ker so tisti, ki kradejo, v dveh avtomobilih, zato ima policija
interen postopek. Kot bo zapisano v letaku, goriška tablica ni zagotovilo, da je lokalec, ker
so tablice večkrat ukradene. Zato se s civilnimi policijskimi avtomobili premikajo med njimi.
Pove, da je sam videl tako navadne kot tudi policije v občini. Ponovi, da bo prišlo obvestilo
vsem občanom po pošti in da se bo srečal z novim načelnikom policije.
Urban Martinuč
Poda predlog na to temo, in sicer naj opozorijo tudi na to, da se ogromno kraj zgodi v času
pusta. Pove, da je bilo lani v občini na dan pusta v enem dnevu sredi dne okradenih okoli
sedem, osem hiš. Tudi sam je ob 11. zvečer prejet tak obisk, a je na srečo bil doma in
zadevo pravočasno opazil.
Radovan Rusjan
Pove, da je bil za Občino Renče-Vogrsko zadolžen policist Bajec, ki živi v Volčji Dragi,
vendar je bil sedem, osem mesecev na bolovanju in je sedaj premeščen na vhod policijske
uprave Nova Gorica, kjer sprejema tiste, ki pridejo na policijsko postajo. Z njim je govoril
in namesto njega ni nobenega. Zato ni videti nobene prisotnosti policista v občini, ker
enostavno nobenega ni. Bajec je še vedno na tem delovnem mestu, v bistvu pa tega dela
ne opravlja. Mnenja je, da bi morali pritisniti na načelnika, starega ali novega, da dodelijo
novega policista z novim delovnim mestom, se pravi, da sedanjega odstavijo, saj tega
dela ne opravlja, in na tak način pridobijo novega občinskega šerifa.
Vanda Ožbot
Pove, da so v zaselku, kjer živi, tudi oropali 6 hiš, ne glede na dan v tednu. Pove pa, da
gre vsaj trikrat na teden policija skozi, tudi s civilnimi avti, v civil oblečeni, saj je tam
povezovalna pot med Kjprščim in Lemovim, kjer se srečujejo tudi preprodajalci drog itd.,
s čimer je policija seznanjena, in jih mora pohvaliti, da so v civilu in to kontrolirajo.
Florida Petelin
Vpraša glede razveljavitve javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta
za vodjo pisarne. Razpis je bil dan že 13. 11., razveljavljen je bil 8. 1. Zanima jo vzrok oz.
vzgib, zakaj je do tega prišlo, in kaj je namen te razveljavitve.
Župan
Pove, da je vzrok v tem, da so na začasnem financiranju, kot drugo pa lahko on razveljavi
razpis brez pojasnil, kar je v skladu z zakonom.
Karmen Furlan
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Želi na kratko vprašati glede punce, ki sedi za mizo (Anje Nikolavčič), saj ni razumela,
kako so jo zaposlili. Pove, da ji je ob obisku pisarne povedala, da je punca Andraža
Furlana, v predvolilni kampanji pa je župan (Tarik Žigon) močno blatil Lasiča, češ, da ima
sina zaposlenega na Občini. To je on (Tarik Žigon) začel že v štartu. Vpraša, če bo še
koga zaposlil.
Župan
Pove, da bodo vsekakor še koga zaposlili, saj zaposleni manjkajo, koga bodo …
Karmen Furlan
Ga prekine in vpraša, če z razpisom ali brez?
Župan
Pove, da z razpisom, in nadaljuje da je ona (Anja Nikolavčič) trenutno zaposlena kot
dokumentalist …
Karmen Furlan
Ga prekine in vpraša, če na podlagi pogodbe.
Župan
Ji reče naj počaka in nadaljuje z obrazložitvijo, da je zaposlena preko začasne pogodbe,
in sicer na mestu Ane Jovanke Koglot, ki je na porodniškem, in v takem primeru, v skladu
z zakonom, lahko zaposli začasno brez razpisa. In glede na to, da so nujno potrebovali
nekoga, je zaposlil. Je pa tudi ona seznanjena, da se bodo po sprejetem proračunu vsi
razpisi ponovili, na katerega se bo tudi ona prijavila.
Karmen Furlan
Pove, da je kar krepko razočarana, tudi glede kar se tiče nje osebno in njene stranke, in
sicer glede vplivanja raznoraznih ljudi, med drugim Andraža Furlana, ki si je dovolil klicati
njihovega regijskega delegata Levice, kako naj Levica glasuje v primeru Odbora za
gospodarstvo. Reče Andražu, da si dosti dovoli. Misli, da glasuje po vesti, v dobro občine,
za karkoli dvigne roko, se posvetuje v dobro občine. Pove, da je bilo med drugim v zadnjih
dneh marsikaj tudi v časopisju, in misli, da so vsi prisotni pismeni.
Andraž Furlan
Pove, da ga (regijskega delegata Levice) že dlje časa osebno pozna, se velikokrat slišita,
tudi kakšne projekte so tukaj izpeljali skupaj in seveda ga je vprašal kako, na kakšen način
bodo (Levica) delovali. Povedala sta si, kaj je pozitivno, kaj je negativno, in povedal mu
je, kateri odbor ga najbolj moti. Pri tem se je zadeva zaključila, on (regijski delegat Levice)
mu je povedal, kako ona (Karmen Furlan) deluje, da deluje po vesti, in v tem ne vidi nič
spornega.
Župan vpraša, če so še kakšna vprašanja in pobude.




Marko Švara
Pove, da je glede na to, da je od volitev že kar nekaj časa, pričakoval, da bo na 2. redni
seji tudi kakšna vsebinska točka, ne samo proceduralne, in zato pričakuje, da se čimprej
pristopi k vsebinskim vprašanjem, pripravi proračuna, nenazadnje bi lahko imeli pred sabo
že prvo branje osnutka proračuna. Ima pa eno, mogoče provokativno vprašanje, upa, da
ne bo (župan) zameril. Zanima ga, če ve, katero obletnico se obeležuje na tisti dan …
Pove sam, da so 29. 1. 2006 na referendumu, torej pred 13 leti, odločali o samostojni
občini in izločitvi iz Občine Nova Gorica. Tako misli, da je to pomemben dan, ko je za novo
občino glasovalo 62 % volivk in volivcev, čeprav je bilo takrat tudi veliko nasprotovanj.
Pomembno se mu zdi, da še enkrat čestitajo oz. se zahvalijo vsem, ki so pripomogli k
nastanku občine, in tudi tem, ki so glasovali na referendumu za občino. Zahvali se tudi
vsem, ki so v 12 letih pripomogli k razvoju občine, in misli, da se ta napredek kar pozna.
Župan
Se zahvali Marku in se z njim strinjam, da so sploh zbrani tam, da funkcionirajo tako, kot
funkcionirajo sedaj, da imajo, kar so dosegli, gre predvsem zahvala temu dnevu. To je kot
dan državnosti, kjer je važen dan referenduma, kdaj je bil. To je tudi za samo občino eden
glavnih občinskih praznikov, ker se je na ta dan začel proces ustanavljanja samostojne
občine Renče-Vogrsko. Še enkrat se zahvali za ta povzetek tega dogodka.
Radovan Rusjan
Pove, da se sprva ni imel namena oglasiti, vendar bi rad nekaj pojasnil Vandi (Ožbot) o
tem, kar je prebrala na začetku. Predvsem ga je zbodla ena zadeva, in sicer, da so oni
Stran 11 od 30

kot Združenje Skupaj na konstitutivni vložili predlog za KMVVI, kar ni res. Pove, da to ni
res zato, ker je on predstavnik 8 svetnikov, ki so njega pooblastili, za kar se jim zahvaljuje,
da jih lahko zastopa v njihovem imenu. V tej vlogi je zapisano, kdo točno je vlagal noter
(predlog za KMVVI) ter imena in priimki vseh svetnikov. Kar je vložila Lista za VAS, je
njihova stvar, oni kot Združenje Skupaj so v 4, zraven njih so še 4 drugi, za kar se jim
zahvaljuje. Ponovi, da tega predloga ni vložilo Združenje Skupaj, ampak ga je vložil
skupek vseh svetnikov.
Vanda Ožbot
V repliki pove, da ona ni o tem ne govorila ne pisala, prebrala je le o glasovanju točk 1 in
3. Svetniku Rusjanu ponudi, da mu da za prebrati, in doda, da je brez pomensko, da
razpravljajo.
Župan vpraša, če so še kakšna vprašanja in pobude, in doda, da naj se medsebojni spori rešujejo
po seji, kar govori za vse smeri.
Ker ni več vprašan in pobud, preidejo na naslednjo točko.
Ad 4.) ____________________________
Župan preda besedo Floridi Petelin, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
4.a: Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun


Florida Petelin
Povzame glasovanje komisije o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun. KMVVI
je pri pripravljanju predlogov članov v odbore in komisije upoštevala enakopravno
zastopanje vseh občanov. Prejeli so tri predloge, in sicer predlog skupine svetnikov v
sestavi Borut Zorn, Dušan Nemec, Florida Petelin, Radovan Rusjan, Marko Švara, Viktor
Trojer, Jožef Hvalica in Karmen Furlan. Naslednji predlog je bil od predlagateljev Liste za
VAS, Levice, Liste za našo občino in SD-ja ter še tretji predlog SD-ja. Pri izboru kandidatov
so gledali na politično opredeljenost, na bivališče kandidatov zaradi enakomerne
porazdeljenosti po vseh treh krajevnih skupnostih, na njihovo znanje in izkušnje. Najprej
so preverili predloge in potrdili kandidate, ki so bili predlagani hkrati na vseh treh predlogih,
naslednje kandidate pa so izbirali na podlagi že prej povedanih kriterijev ter glasovali v
primerih, kjer je bilo več predlogov. Tako za člane Odbora za gospodarstvo in proračun
predlagajo naslednje kandidate: Viktor Trojer, Urban Martinuč, Dušan Nemec, Aldo
Mozetič in Aleš Bucik. Prosi Občinski svet, da sprejme naslednji predlog.

Župan odpre razpravo.


Urban Martinuč
Nima vprašanja, ampak bo spet njegov komentar na to, kljub temu da je član te komisije.
Pove, da je to povedal tudi že na komisiji, ampak bo še enkrat ponovil, izpostavil. Njihova
želja je bila, da bi se v ta odbor vklopilo tudi gospoda Gorana Miškulina, zaradi tega, ker
menijo, da ima dovolj znanja, dovolj izkušenj in idej, da lahko da kakšne kvalitetne
predloge in kvalitetno deluje znotraj tega odbora.
Karmen Furlan
Se opravičuje, ker se bo še enkrat oglasila, in vpraša, če berejo kakšne medije in
časopisje. Goran Miškulin je omenjen med vsemi. Pove, da nikakor ne more soglašati s
tem.
Andraž Furlan
Vpraša, kje točno je omenjen. Doda, da bi morala tudi neka druga taka stvar biti nekje v
občinskem okolju in tudi nekdo, ki je med temi petimi, se je dejansko zavzemal, da bi se
ta stvar postavila.
Vanda Ožbot
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Pove, da je njihova lista 27. 11., 10 dni po volitvah, po zakonu o lokalni samoupravi poslala
predlog za zunanje člane teh komisij in odborov. Vpraša, zakaj se tega ni upoštevalo, če
so poslali v roku.
Florida Petelin
Pove, da je povedala, katere tri predloge so dobili in nato obravnavali. Misli, da so oni kot
Lista za našo občino, če prav vidi, tudi vzeti v predlogu, ki so ga dali predlagatelju skupaj
z Listo za VAS, Levico in SD-jem. Pove, da posameznega predloga njihove liste niso
dobili.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 8
PROTI: 7
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun je sprejet.
4.b: Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije


Florida Petelin
Pove, da so tudi za ta odbor pregledali vse predlagane člane izmed vseh treh
predlagateljev, način izbora je bil za vse odbore enak. Izglasovali so predlog Radovan
Rusjan, Boris Čoha, Andraž Furlan, Franko Pregelj in Nina Mozetič in ga predlagajo
Občinskem svetu, da ga sprejme.

Župan odpre razpravo.


Andraž Furlan
Zanima ga, kakšen je bil razlog, da v odboru ni Ane Zorn, ki je odlična pravnica in je sama
izrazila željo, da bi bila v tem odboru, ker je od tukaj doma. Mnenja je, da bi moralo biti
vodilo izbire strokovnost, zato ne razume, zakaj niso potrdili nje, ki je iz te stroke.
Florida Petelin
Misli, da so na komisiji pretehtali vse predloge, ki so bili, in so izglasovali druga dva
zunanja člana, ker ona (Ana Zorn) spada k zunanjim članom, Franka Preglja in Nino
Mozetič, ki je tudi pravnica.

Župan vpraša, če ima še kdo kakšno vprašanje, mnenje.


Vanda Ožbot
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Podpira predlog Andraža Furlana, ker meni, da je v tem primeru pomembna strokovnost,
saj se usklajuje odloke, poslovnik in statut, zato bi moral biti v odboru strokoven človek.
Misli, da bi lahko Ana Zorn zamenjala Franka Preglja.
Župan pove, da lahko dajo nov predlog na glasovanje, če prvi (predlog KMVVI) ne bo sprejet. Da
sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 8
PROTI: 7
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije je sprejet.
Župan pove, da imajo svetniki kadarkoli v času svojega mandata v skladu s Poslovnikom možnost
zahteve zamenjave kateregakoli člana katerekoli komisije ali odbora. Pojasnilo namenja novim
svetnikom, saj so stari s tem seznanjeni že od prej.
4.c: Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti


Florida Petelin
Pove, da so tudi pri tem odboru glasovali enako kot pri ostalih, pregledali so vse predloge
in izglasovali predlog za odbor v sestavi: Marko Švara, Aleš Furlan, Borut Zorn, Matevž
Lapajne in Marko Furlan.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan

ZA
X
X
X
X
X

PROTI
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Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti je sprejet.
4.d: Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor


Florida Petelin
Pove, da KMVVI Občinskemu svetu predlaga, da potrdi članstvo v odboru naslednjim
kandidatom: Vanda Ožbot, Karmen Furlan, Žan Bric, Rajko Lasič in Dragan Zorn.

Župan odpre razpravo.


Vanda Ožbot
Sprašuje, kako je lahko član tega odbora nekdo, ki izvaja dela za Občino, na primer Rajko
Lasič.
Župan
Odgovori, da bodo s pravnico preverili, bodo vprašali na KPK, in pove, da bodo, če bo
(Rajko Lasič) izglasovan, podali poročilo članom odbora.
Radovan Rusjan
Pojasni, da KPK obravnava župana in občinske svetnike, ne pa članov odborov.
Aleš Furlan
Vpraša, kako sovpada funkcija Rajka Lasiča v Odboru za okolje in prostor s sorodstvenim
razmerjem z Erikom Lasičem, ki dela v oddelku za okolje in prostor. Pove, da bi bilo
potrebno tudi to preveriti pri KPK-ju.
Župan
Pove, da bodo preverili tudi to, saj je (Rajko Lasič) tudi poveljnik civilne zaščite. Ta predlog
pa bodo dali na glasovanje, če pa bo kasneje karkoli, se bo obvestilo svetnike in Lasiča.
Če bo potrebno odstopiti, se bo dalo novo izbiro in se bo na naslednji seji izglasovalo
novega člana.

Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 8
PROTI: 7
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec

PROTI
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X

Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor je sprejet.
4.e: Sklep o imenovanju Nadzornega odbora


Florida Petelin
Tudi za ta odbor oz. Nadzorni svet so prejeli predloge vseh treh že prej navedenih
predlagateljev. Komisija je pripravila predlog za potrditev na Občinskem svetu za
naslednje kandidate: Gregor Kobal, Neva Bizjak, Ljubomira Vodopivec, Branko Brankovič
in Nela Pregelj. Pove še, da je bila izbira kandidatov za Nadzorni svet predvsem njihovo
znanje in izkušnje.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 10
PROTI: 5
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora je sprejet.
4.f: Sklep o imenovanju predstavnika v Svetu zavoda LUNG


Florida Petelin
Pove, da so prejeli 4 predloge in podprli so oz. predlagajo za kandidata Dragana Zorna.

Župan odpre razpravo.


Vanda Ožbot
Zanima jo, zakaj piše, da je predlagatelj župan. Tako namreč piše v gradivu. Pove, da ne
vejo, kdo so kandidati, da bi lahko odločali.
Direktorica uprave Beti Čufer
Pove, da ne odločajo o tem, oni odločajo, kar je komisija predlagala.
Župan
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Vpraša, če bi rada slišala vse predloge, ki jih je komisija prejela, in pove, da so vsi podani
v zapisniku.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 13
PROTI: 1
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju predstavnika v Svetu zavoda LUNG je sprejet.
4.g: Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica


Florida Petelin
Pove, da morajo tudi v tem svetu zamenjati člana oz. članico. Prejeli so dva predloga za
kandidata in vsi skupaj so se odločili za Majo Martinuč Bergoč.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 13
PROTI: 2
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec

ZA
X

PROTI
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X

Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica je sprejet.
4.h: Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta JSMGG


Florida Petelin
Nadaljuje s predlogom za predstavnika Občine Renče-Vogrsko v nadzorni svet JSMGG,
v katerem mora tudi priti do zamenjave. Potrdili so edinega kandidata, ki je Vinko Jarc.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 13
PROTI: 2
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta JSMGG je sprejet.
4.i: Sklep o imenovanju člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog JSMGG


Florida Petelin
Pove, da je potrebno imenovati tudi člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog
JSMGG. Tudi v tem primeru je bil samo en predlog, in sicer Valentina Zorn.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 14
PROTI: 1
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Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X

PROTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog JSMGG je sprejet.
4.j: Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica


Florida Petelin
Pove, da imajo glede soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica že v gradivu zapisano, da gre le za potrditev, da
se strinjajo s tem, da na mestu glavnega direktorja javnega zavoda nastopi mag. Darko
Tomšič.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 14
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova
Gorica je sprejet.
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4.k: Sklep o imenovanju predstavnika v svet JZ za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina


Florida Petelin
Pove, da je v obrazložitvi napisano, da gre za nov zavod, in da je prišel poziv za kandidata
že pred časom. Javil se je le Dean Trojer Smrečnik, ki ga predlagajo kot predstavnika
občine v tem svetu.

Župan odpre razpravo.




Vanda Ožbot
Pove, da je bila 5. 11. v KMVVI, ko so imeli tri točke dnevnega reda in so obravnavali tudi
ta razpis. Dogovorili so se, kar je razvidno tudi v zapisniku, ki ga imajo, da se razpis ponovi,
in sicer zato, ker je prišla le ena prijava za to mesto in ker tudi pri točki o predstavniku v
lokalni svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severne Primorske niso dobili
nobenega predloga. Pričakovala je, da bodo razpis ponovili, in ji ni jasno, zakaj do tega ni
prišlo.
Direktorica uprave Beti Čufer
Bere iz omenjenega zapisnika, da se prenese na novo KMVVI. Obrazloži, da to pomeni,
da so si vzeli to pristojnost, da se odločijo, če je prispela vloga, ki je bila pravilno in
pravočasno oddana, v redu. Oni imajo pristojnost, da se odločijo, če ponovijo razpis ali
ne.
Florida Petelin
Ponovi, da se je KMVVI na 1. seji odločila, da razpisa ne ponovi, na 2. seji pa so se
odločali o kandidatu.
Andraž Furlan
Ima vprašanje z osebnega stališča, ker vidi v turizmu velik potencial, če lahko predlagatelj
pove kakšno izkušnjo, ki jo ima in ki jo bo najbrž imel tudi predstavnik občine v zavodu.
Florida Petelin
Misli, da Dean Trojer Smrečnik dela v zavodu, ki se na nek način ukvarja tudi z oddajanjem
kapacitet, čeprav v druge namene, in je v turizmu tudi doma.
Andraž Furlan
Pove, da sprašuje, ker kandidata osebno ne pozna. Če bi ga, ne bi spraševal.
Viktor Trojer
Pove, da je Dean Trojer Smrečnik njegov sin in da je lastnik in direktor firme Turzis, ki ima
registrirano dejavnost »hoteli in podobni obrati«. Firma je začela z dejavnostjo turizma leta
2003, ko marsikdo v občini še ni vedel, kaj je turizem. In oni peljejo turizem naprej že 13
let ali več. Sam ga (Deana Trojerja Smrečnika) je vprašal, če bi želel nastopiti na tem
mestu, glede na to, da se s temi stvarmi ukvarjajo in poznajo problematiko turizma. Ker je
pristal, ga je predlagal. Če pa mislijo, da je kdo bolj kompetenten, nima nobenega
problema, če bi ga zamenjali, vendar če bi interes bil, bi bil že izkazan, ne pa da sedaj
post festum iščejo primernost ali neprimernost. Obrazloži, da je kandidat diplomiran
gospodarski inženir, do magisterija mu manjka še zagovor, ki ga je zaradi drugih
obveznosti prestavil, je direktor firme od leta 2012, tako da meni, da ima vse kompetence.
Andraž Furlan
Pove, da ni želel nič obtoževati, ampak ga je zanimalo, ker kandidata ne pozna osebno,
ali ima zvezo s turizmom ali je neka xy oseba. Predlaga, da se njega (Deana Trojerja
Smrečnika) v primeru, če se kdaj ustanovi sosvet oz. delovno telo za turizem, vključi vanj
kot predstavnika oz. enega izmed članov v svetu turizma, saj bi bila to odlična povezava
med zavodom Vipavska dolina in občinskim notranjim organom.

Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 13
PROTI: 0
ZA

PROTI
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Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep o imenovanju predstavnika v svet JZ za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je sprejet.
Ad. 5) Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega lista
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda, sklep o imenovanju Uredniškega odbora
Občinskega lista. Predstavi predlog Uredniškega odbora v sestavi: Gregorič Alenka, Pahor
Vesna, Tischer Renata, Bizjak Matjaž, Šuligoj Hana, Lapajne Matevž in Bizjak Irena.
Župan odpre razpravo.


Radovan Rusjan
Ima predlog za spremembe. Pove, da se je o teh spremembah osebno pogovarjal, kar
pomeni, da so spremembe usklajene. Prišlo je tudi do ene napake, in sicer se Irena ne
piše Bizjak, ampak Rovan, tako da je tam potrebno popraviti priimek. Predlaga, da se v
Uredniškem odboru zamenjata dva člana, in sicer bi Matjaža Bizjaka zamenjal Čotar Denis
iz Bukovice, Matevža Lapajneta pa Ščuka Mateja s Trga v Renčah, ki je tudi slovenistka,
ki bi pomagala pri samem urejanju časopisa.
Župan
Pove, da bo dal na glasovanje svoj predlog, in pove, da Denisa Čotarja in Mateje Ščuka
ne pozna in ne ve, kakšne izkušnje imata.
Urban Martinuč
Je mnenja, da, če preostala skupina meni, da sta ti dve osebi usposobljeni, imata znanje
in bi Občinskemu listu nekaj dali, se lahko zmenijo, da zavrnejo prvi predlog in potrdijo
drugega, da se zadeva reši.
Župan
Obrazloži, kako je mišljena sestava Občinskega lista. 1. v njej ostajajo osebe, ki so v
odboru že bile, kar se mu zdi prav, saj ne morejo zamenjati vseh in pričakovati, da bo
zadeva tekla normalno. 2. je gledal, da je v odboru vsaj en predstavnik iz vsake od treh
krajevnih skupnosti. Pove, da je Matjaž Bizjak bil in ostaja oblikovalec glasila, zato ne vidi
smisla, da bi ga menjali. Nadaljuje, da vsebine Občinskega lista ne smejo biti ne politične
ne verske, se pa bodo dodale nove vsebine, in sicer v smislu oglasi za delovna mesta in
podobno v občini. Vendar je najpomembnejše, da so ljudje od povsod. Potrebno je pisati
novinarske članke. Obdržal je Matjaža Bizjaka, saj je dolgoletni fotograf povedal, da ne
more več sodelovati, posledično je dodal tudi Hano Šuligoj, ki je fotografinja in piše, kar
pomeni, da bi opravljala dvojno vlogo. Pozove Radovana Rusjana, da malo opiše
omenjeni zamenjavi, da bodo lahko lažje izbrali.
Radovan Rusjan
Ponovi, da je z njima že govoril in stvari uskladil. Pove, da je Denis Čotar iz spodnje
Bukovice in je vešč fotografiranja, med drugim je slikal tudi konstitutivno sejo. Ima slike
na internetu, zna tudi kaj napisati, drugače pa je elektroinženir na Mahleju, med drugim
se ukvarja tudi z droni. Doda, da je govoril tudi z Matjažem Bizjakom, ki se poklicno ukvarja
z oblikovanjem in ima veliko dela, zato morda ne bo mogel dela vsakokrat opraviti, prav
tako mu ni prioriteta biti v Uredniškem odboru, je pa pripravljen še naprej sodelovati kot
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doslej. Ščuka Mateja je slovenistka, ki je imela pred časom v prilogi Primorski novic
celotno stran o svojem delu, kaj počne. Živi na Trgu v Renčah, nasproti bivše mesnice, in
je končala slovenistiko, kar pomeni, da bo lahko časopis tudi lektorirala in ne le pisala
člankov. Zaradi tega se je tudi pogovarjal z Matevžem Lapajnetom, ki sploh ni vedel, zakaj
je prišel v Uredniški odbor, saj ga ni nihče o tem vprašal, niti ni pisanje člankov njegova
prioriteta, saj je gospodarstvenik in se s tem ne ukvarja.
Župan še enkrat ponovi, da bo šel na glasovanje njegov predlog.




Urban Martinuč
Misli, da, če je gospod Radovan govoril z Matevžem in da Matevž pravi, da se v odboru
ne vidi, da to ni njegova primarna dejavnost in nekaj, kar bi ga veselilo, in če je na drugi
strani nekdo, ki je izobražen in ima željo po tem, se ga (Matevža Lapajneta) ne da noter.
Marko Furlan
Pove, da bi namesto Tischer Renate predlagal Jožka Kravosa ali Marvin Tatjano, zato ker
vidi, da je samo ena iz Vogrskega.
Župan
Vpraša, koga izmed njiju?
Marko Furlan
Ali Jožko Kravos ali Marvin Tatjana.
Župan
Vpraša Marka Furlana, če lahko kaj pove o njiju, in doda, da bo najprej dal na glasovanje
svoj predlog.

Župan da sklep na glasovanje in sicer Uredniški odbor v sestavi. Gregorič Alenka, Pahor Vesna,
Tischer Renata, Bizjak Matjaž, Šuligoj Hana, Lapajne Matevž in Rovan Irena.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 0
PROTI: 12
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sklep ni sprejet.
Župan pove, da bodo oblikovali nov predlog, še prej pa prosi Marka Furlana, če opiše nova
predloga, da se lažje odločijo, ali zamenjajo Tischer Renato ali ne.


Marko Furlan
Pove, da je Jožko Kravos tudi prisoten, in misli, da ga vsi poznajo. Pove, da je zelo
sposoben za pisanje člankov, in meni, da bi lahko o Vogrskem kaj realno napisal. O Tatjani
Marvin ni toliko seznanjen, a sta to njihova predloga za odbor.
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Župan
Vpraša, če sta to predloga njihove liste.
Marko Furlan
Potrdi in doda, da je Jožko Kravos prvo ime, ki bi ga predlagal.
Župan še enkrat ponovi, da se mu zdi prav, da se pokriva celotna občina, saj vsak o svojem kraju
največ ve. Pove, da so člani, o katerih se strinjajo, Gregorič Alenka, Pahor Vesna, Hana Šuligoj
in Rovan Irena. Z zamenjanima Čotarjem Denisom in Ščuka Matejo imajo 3 predstavnike iz Renč.


Urban Martinuč
Vpraša, ali je število ljudi v sestavi Uredniškega odbora omejeno ali jih je lahko npr. 8.
Župan
Mu odgovori, da je omejeno na 7, ampak so pisci za Občinski list lahko tudi društva, ki
napišejo svoj članek in tudi sami slikajo, če so bili na tekmovanju, ter pošljejo v uredništvo.
Uredništvo dejansko skrbi za dogodke, ki so občinske, krajevne narave, ali pa važne
stvari, ki se v občini dogajajo. Predvsem so tukaj važni, npr., fotograf, oblikovalec, celotno
uredništvo pa nato na koncu zloži vse to v neko pismeno obliko. Ni pa možno, da bi
Občinski list sestavilo samo teh 7 predstavnikov odbora, zato imajo zunanje, tudi
posameznike, ki lahko naredijo kakršnekoli prispevke, členke o dogodku v občini. Vpraša,
če bi namesto Tischer Renate dali Jožka Kravosa.
Radovan Rusjan
Pove županu, da mora na glasovanje njegov predlog.
Župan
Mu odgovori, da gre za njegov predlog.
Radovan Rusjan
Odgovori, da ja (županov predlog).

Župan pove, da bo na glasovanje dal poimensko posamezne člane odbora, da sestavijo
sedmerico. Želi narediti paket treh, za katere ni bilo oporekanja …


Radovan Rusjan
Ga prekine in reče, da lahko petih članov.
Župan
Odgovori, da treh, a se odloči, da bo glasovanje vseeno za posamične člane.

Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Alenke Gregorič.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI
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Alenka Gregorič je potrjena za članico Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Vesne Pahor.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Vesna Pahor je potrjena za članico Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Hane Šuligoj.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Hana Šuligoj je potrjena za članico Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Irene Rovan.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
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PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Irena Rovan je potrjena za članico Uredniškega odbora Občinskega lista.


Radovan Rusjan
Vpraša, če sta sedaj še 2.
Župan
Mu odgovori, da so bili do tedaj 4.
Radovan Rusjan
Pojani, da je mislim, da prideta še 2 v odbor.
Župan
Mu odgovori, da še trije, skupno jih je 7.

Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Mateje Ščuka.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Mateja Ščuka je potrjena za članico Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Denisa Čotarja.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI: 15
ZA: 15
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Denis Čotar je potrjen za člana Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan da na glasovanje predlog za imenovanje Jožka Kravosa.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 15
ZA: 7
PROTI: 7
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

X
X
X
X
X
X
X

Jožko Kravos ni potrjen za člana Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan odpre razpravo.


Aleš Furlan
Ima pripombo. Pove, da je bil odraz sugeriranja Radovana Rusjana – sedaj sta še dva –
viden pri zadnjem glasovanju. Pozove ga, naj tega ne počne več.

Župan pove, da so izglasovali 6 članov Uredniškega odbora, potrebujejo jih 7, in da na glasovanje
predlog za imenovanje Renate Tischer.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI: 15
ZA: 8
PROTI: 7
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

PROTI
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Renata Tischer je potrjena za članico Uredniškega odbora Občinskega lista.
Župan še enkrat pojasni, da se lahko člane odbora tudi zamenja.
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega lista v sestavi Gregorič Alenka, Pahor
Vesna, Tischer Renata, Šuligoj Hana, Rovan Irena, Čotar Denis in Ščuka Mateja je potrjen.
Ad. 6) Sklep o imenovanju podžupana – informacija
Župan pove, da je na vrsti sklep o imenovanju podžupana, ki pa je informativne narave. Za
podžupana Občine Renče-Vogrsko imenuje Aleša Furlana, rojenega 22. 1. 1974, stanujočega
Vogrsko 35. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz
pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času
nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za
katere ga župan pooblasti.
Ad. 7) Razno
Župan preide na točko Razno. Pove, da so se pogovarjali o tem, ali se sprejme zapisnik zadnje,
26. seje, ki je bila v prejšnji sestavi, in sicer so se odločili, da oni ne bodo sprejemali tega
zapisnika. O tem se je pozanimal tudi v drugih občinah. Dan jim je bil zapisnik in sprejme se le
seznanitev o tem zapisniku, zato da bo lahko ta šel v javnost. Zapisnik so dobili kot gradivo, tako
da podaja le sklep o javni seznanitvi, se pravi, da so zapisnik 26. seje prejšnjega Občinskega
sveta vsi dobili kot gradivo in bili z njim seznanjeni. Prosi za potrditev z dvigom rok. Gre samo za
to, da so seznanjeni. Lahko ga preberejo, a se ne morejo z njim strinjati, ker se tiče prejšnjega
Občinskega sveta. Seznanitev je dobra zato, ker je lahko v skladu z njo zapisnik javno objavljen,
še vedno pa se lahko pritoži kateri od bivših svetnikov.


Aleš Furlan
Sprašuje, zakaj ni bil potrjen na poslovilni seji 6. 11.
Župan
Odgovori, da ne ve, verjetno zato, ker tega ni bilo na dnevnem redu.
Aleš Furlan
Pove, da je to naloga župana.
Župan
Odgovori, da ja, bivšega župana.
Direktorica uprave Beti Čufer
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Pove v vednost, da tudi Občini Brda in Šempeter-Vrtojba tega ne potrjujeta, je pa stvar v
arhivu.
Aleš Furlan
Vpraša, kaj pomeni, če zapisnik ni potrjen, in kako ne more biti potrjen. Pove, da mora biti
potrjen.
Direktorica uprave Beti Čufer
Pove, da to nič ne pomeni, saj so bili sklepi sprejeti, zapisnik pa ne igra nobene vloge.
Aleš Furlan
Pove, da je potem škoda, da se ga piše.
Direktorica uprave Beti Čufer
Mu odgovori, da gre za to, da bi tisti, ki so bili v prejšnjem Občinskem svetu, verjetno radi
prebrali zapisnik.
Župan
Pove, da je tistega dne, ko so imeli Svet regije, kjer so bili zbrani župani 13 občin, z njimi
debatiral tudi o tej temi. V določenih občinah je status quo, ker novi občinski svet ne more
potrjevati stvari, ki jih ni naredil on. Tega do sedaj v domači občini ni bilo in je bil s tem
seznanjen od drugod, da se stvari daje v seznanitev, tako so bili tudi oni na Svetu regije
seznanjeni s prejšnjim zapisnikom, ker so bili med njimi novi župani, tako da niso mogli
potrjevati omenjenega zapisnika. Zato se je odločil, da bodo bili tudi oni seznanjeni o tem,
da bo zapisnik podan in na tak način tudi javno objavljen.
Aleš Furlan
Pove, da je preštel 8 svetnikov iz prejšnjega mandata, kar pomeni, da so sklepčni, da
lahko zapisnik potrdijo, ostali pa so vzdržani.
Župan
Pove, da ne morejo tega tako delati in da ima še eno točko.
Viktor Trojer
Pove, da ima še repliko na tekočo zadevo, in sicer, da nima smisla, da se prerekajo okoli
tega. Tako kot je bilo s seznanitvijo sklepa o imenovanju podžupana, je tudi tukaj povedal,
da so dali zapisnik, s čimer je zadeva končana. Nimajo kaj sprejemati, tako kot niso
sprejemali o podžupanu, so bili o obojem samo seznanjeni.
Župan pove, da ima še eno zadevo. Gre za nabavo ene nepremičnine, in sicer za naselje
Brencelj. Kot občina so bili pozvani, ker imajo predkupno pravico za eno nepremičnino, manjšo,
veliko par kvadratov. Nepremičnina je bila mišljena za postavitev kontejnerjev za Komunalo za
omenjeno naselje, in sicer za drugo ulico, prva je že urejena. Vrednost te nepremičnine je 225 €.
Pove, da ne bodo sprejemali sklepa in da so pozvali Komunalo, da si gre objekt pogledat, da ne
bi kupovali, če tega ne rabijo. Domačini, ki živijo v tistem naselju, se strinjajo, da rabijo nekaj za
smeti, saj je za prvo naselje to urejeno, za njihovo pa ne in morajo koristiti ekološke točke naprej
proti Veliki poti. S strani Komunale je podano: »Pri današnjem ogledu že zgrajenega ekološkega
otoka v naselju Martinuči predlagam, da se ekološki otok opremi z zabojniki za ločeno zbiranje
odpadkov ter za mešane komunalne odpadke. Ekološki otok je zgrajen na primerni lokaciji in bo
služil prebivalcem novega naselja v bližini ekološkega otoka. Hkrati predlagam izgradnjo ograje,
ki bo imela funkcijo vizualne pregrade za bližnje hiše.« Odločil se je za prevzem te nepremičnine
na osnovi Komunale, ker bodo oni tam izvajali delo in ker bodo oni to servisirali. Pove še, da je
ponudbo poslal Renes in če kdorkoli rabi gradivo, ga lahko poda. Vpraša, če koga zanima?


Borut Zorn
Pove, da kot prebivalec oz. stanujoči v ulici Martinuči približno ve, kje naj bi ta zadeva bila,
se mu pa poraja eno vprašanje. Komunala opravlja svojo javno službo z zelo velikimi
vozili, to naselje oz. uvoz vanj pa je zelo ozko, strnjeno, zato se sprašuje, kako bodo s
temi kamioni vozili noter in koliko časa bodo potrebovali, da bo tista infrastruktura uničena.
Drugače ne vidi problema, se mu samo zdi, da bodo nastopili problemi takoj, ko bodo
postavili kontejnerje.
Župan
Pove, da je tudi sam že razmišljal o tem in da bi bilo idealno, da bi bili kontejnerji ob glavni
cesti, kjer gre kamion tako ali tako mimo, ampak so tam parkirišča, spodaj je čistilna
naprava in ni bilo predvideno. Predvideno je bilo na tej lokaciji, kjer jim sedaj ponujajo.
Ponudbo za predkupno pravico pa so podali, ker bo lastnik dal podjetje v stečaj in je želel
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zadeve rešiti. Obvestiti jih želi tudi o tem, da jim hočejo prebivalci tistega naselja odstopiti,
ne prodati, vse njihove poti, ki so v privatni lasti in ne od Občine, tako da ne morejo
posegati noter. Tako bodo vsi prebivalci naselja Brencelj njihova zemljišča in ceste donirali
Občini, zato da bo ta prevzela komunalno ureditev tega naselja. To pove kot obvestilo, saj
bo v tem letu stekel postopek. Še pred tem bodo stvar tehnično pregledali, če je vse tako,
kot mora biti, in nato urejali lastniške zadeve, da postopek steče, ker je potrebno tudi v
prvi ulici še rešit zadeve glede ene hiše in enega kosa ceste.
Vanda Ožbot
Pove, da bi tudi sama rekla nekaj o kontejnerjih. V njihovem zaselku je problem, ko pride
kamion pobirat plastiko in papir, sam mora z glavne ceste vzvratno do kontejnerjev, ker
nima kje obračati. Zanima jo, če bi se dalo s Komunalo zmeniti, da bi prišli z manjšimi
kamioni iskat te smeti, saj se morajo tako vsi umikati z glavne ceste dol, skoraj do
Lemovega.
Župan
Ji odgovori, da se bodo pozanimali, kakšen vozni park imajo in če je to možno.
Viktor Trojer
Ima proceduralno vprašanje, in sicer sta šli dve uri mimo in ga zanima, če bodo imeli
odmor, v primeru, če bodo še dolgi. Če bo stvar dolga še minuto, dve, lahko nadaljujejo,
če bo pa točka Razno še dolga, predlaga odmor.
Župan
Predlaga, da dokončajo v 5, 10 minutah in nato zaključijo sejo, in pove, da ni vedel, da je
že toliko ura.
Radovan Rusjan
Pove, da misli, da je za ta kos zemlje v pristojnosti župana, da ga lahko odkupi. Misli tudi,
da ni sporne zadeve, da kot Občina tega ne bi odkupili, v tem vidi samo dobro, kaj bo
potem, bodo pa že reševali. Če je ponujeno po taki ceni, se kupi.
Župan
Pove, da ja, ampak se mu je z njegove strani zdelo korektno, da jih s tem seznani, ker gre
za nepremičnino.
Andraž Furlan
Ima še nekaj pobud občanov, in sicer največ v povezavi s Komunalo. Prvo so kontejnerji
pri pokopališču v Renčah, če bi se jih dalo …
Župan
Ga prekine in vpraša katera stran kontejnerjev.
V ozadju slišati, da so šle pobude mimo.
Andraž Furlan
Reče, da bi rad samo vprašal.
Župan
Mu predlaga, da pride na občino in pove, za kaj se gre, si bodo zapisali, službeni oddelki
pa bodo to preverili in naredili.
Borut Zorn
Pove, da ne bo daljši od ene minute, in nadaljuje, da je bilo običajno tako, da je župan pri
poročilu župana povedal, kaj se je dogajalo tudi glede družbenih dejavnostih. Ampak ker
je to šele njegova prva seja in nima sodelavke za družbene dejavnosti, se bo on pohvalil
z eno zadevo. Pohvalil bi športno društvo Partizan Renče. 19. 1. je bila na Gimnastični
zvezi podelitev priznanj za leto 2018. Športno društvo Partizan je bilo 3. najuspešnejše
društvo v Sloveniji. Pohvaliti se mora tudi toliko, da so imeli 2 tekmovalca med dobitniki
priznanj gimnastične zveze in to oba v moški kategoriji, in sicer v mladinski kategoriji je bil
Žan Zorn proglašen za najboljšega tekmovalca v športni akrobatiki v Sloveniji ter v
absolutni kategoriji, ki se sešteva med vsemi tekmovalci od mladincev in članov, je bil Žan
Zorn 2. v Sloveniji, Tim Mozetič iz Bilj je bil 3. Toliko glede uspehov domačih tekmovalcev,
otrok in društev, ki jih imajo v občini, ki jim tudi občina pomaga, in upa, da jih bodo še
naprej razveseljevali tako, kot so jih do zdaj.

Župan pove, da bi za zaključek seje vse svetnike 7. 2. povabil na osrednji dogodek v sklopu
kulture in praznika. Navadno je bil organiziral v kateri od krajevnih skupnosti, letos pa so malo
centralizirali z namenom, da se bodo iz vseh krajev občine dobili na enem mestu. Se zahvali iz
zaključi sejo.
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Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 18.07 uri.
Zapisala: Anja Nikolavčič

________
Tarik Žigon
Župan

Stran 30 od 30

