OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
1. izredne seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek, 2.
december 2008 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sklicatelji: Nikita Fajt, Gregor Kobal, Marjan Murovec, Samo Turel, Katjuša Žigon
Sejo je vodil Aleš Bucik, župan Občine Renče Vogrsko. Začela se je ob 17.05 uri.
Vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava in mediji
Prisotni svetniki: Valter Mlečnik, Samo Turel, Jože Hvalica, Vanda Ožbot, Marjan Murovec,
Gregor Kobal, Nataša Podgornik, Janko Furlan, Katjuša Žigon, Nikita Fajt, Tomaž Gregorič,
Nevo Pregelj, Radovan Rusjan
Ostali prisotni: Nataša Gorkič, Florjan Sivec, Benjamin Stubelj, Silvan Komar, ___, Irena Komar
Župan ugotovi sklepčnost. Prisotnih je 13 svetnikov.
Prisotne seznani z vsebino posveta na temo izgradnje rekonstrukcije daljnovoda v Renčah.
Osebno povzame, da ima minister namen zagotoviti pogoje za vzpostavitev želenega stanja.
Izrazi prepričanost, da bo s treznim premislekom prišlo do dogovora in preda besedo
predlagateljem odloka.
Svetnik Marjan Murovec predstavi vsebino seje komisije okolje in prostor. Sprejet je sklep, da
predlagani odlok v celoti podpirajo.
Svetnik Samo Turel v imenu statutarno pravne komisije je predlog obravnavala in predlaga
sprejetje odloka.
Župan odpre razpravo.
Svetnik Radovan Rusjan kot član KS Renče želi izvedeti od predlagateljev, zakaj ni bil
povabljen v skupino predlagateljev.
Svetnica Nikita Fajt pove, da so bili predlagatelji povabljeni s strani civilne iniciative.
Svetnik Marjan Murovec pove, da je glede na statut predlagateljev dovolj.
Svetnik Radovan Rusjan z odgovorom ni zadovoljen, ker je sejo sklicalo pet svetnikov. Ker so
prisotni vsi Nikita Fajt predlaga, da se z vprašanjem obrne direktno na predstavnike civilne
iniciative.
Župan prisotne pouči z načinom dela in ne želi polemizirati glede razlogov sklica izredne seje.
Svetnik Gregor Kobal želi v zvezi z na seji razdeljenim gradivom izvedeti, kakšne bodo
aktivnosti občine na temo daljnovoda. Naslednje želi izvedeti, kako bo občina – če sploh –
posredovala, če bo ELES na lastno pest pričel graditi. Kje se nahaja občina in kaj je njena
funkcija?

Župan odgovori, da občina ni dobila nobenega sporazuma do danes. Sporazum tega ni bil
sestavni dela tega. Ponovi, da je rezime današnjega sestanka postavitev žic na stebre in da se
vzporedno izvajajo aktivnosti za vkop daljnovoda. V nasprotnem primeru se ELES ne namerava
pogajati. Na posvetu je povedal, da je bilo s strani ELES-a ogromno zavajanja. Na predlog
ELES-a ne pristaja. Obstoječi prostorski načrt pravi, da se obstoječi koridor ne veča. Meni, da
so delna gradbena dovoljenja nezakonita zaradi pritožb. Upravno sodišče je odločilo, da to ni
rekonstrukcija temveč novogradnja. To je pravni presedan brez primera. Na gradbeno
dovoljenje se lahko pritoži občina in lastniki zemljišč. Za razlastitev mora biti državni prostorski
načrt, ki ga nimajo.
Svetnik Gregor Kobal še vedno želi pojasnilo glede bančne garancije.
Župan pove, da je možnost projekta izdelati v 14 dneh. Občina ne bo prejemnik garancije. Če
ima ELES željo, bodo pridobili tudi služnosti.
Svetnik Valter Mlečnik želi pojasnilo prejete skice planirane izgradnje daljnovodov na področju
občine Renče-Vogrsko.
Župan pojasni, da je skica planiranih daljnovodov samo argument za današnja dopoldanska
pogajanja. Izkazuje pa planirane posege na področju daljnovodnega omrežja.
Svetnica Nikita Fajt želi zaradi svetnikov, ki niso bili prisotni, še diskutirati. Moti jo »iskanje
rešitev« in ne »vkopa« s strani vodstva ELES-a.
Svetnik Samo Turel pove, da so predlagatelji tisti svetniki, ki menijo, da je tukaj potrebno nekaj
narediti in ne sedeti križem rok. Z odlokom se ne posega v prostorski načrt in gre samo za to,
da občinski svet izkaže politično voljo in željo. Če občine kot najvišji organ lokalne oblasti nihče
ne bo upošteval, je s tem sistemom nekaj narobe. Dejstvo je, da državnega prostorskega
načrta, ki bi zapovedoval ta daljnovod, ni. S tem odlokom samo prepovedujemo določen način
gradnje te infrastrukture na tem ozemlju.
Svetnik Valter Mlečnik predlaga, da občina zahteva preselitev 400 KV daljnovoda iz občine
Renče-Vogrsko.
Župan odgovori, da bo v fazi sprejemanja prostorskega načrta možnost zagovarjati predloge.
Župan da predlog za »Sprejem odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov
namenjenih prenosu in distribuciji električne energije« na glasovanje
ZA: 13
PROTI: 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.
Seja zaključena ob 17.40.
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Župan
Aleš Bucik

