OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
17. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek, 10. februar
2009 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, župan Občine Renče Vogrsko. Začela se je ob 17.00 uri.
Vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, občinska uprava in mediji.
Na začetku je bilo prisotnih 11 svetnikov in sicer: Marjan Murovec, Radovan Rusjan, Nevo
Pregelj, Jožef Hvalica, Vinko Jarc, Gregor Kobal, Valter Mlečnik, Janko Furlan, Katjuša Žigon,
Tomaž Gregorič in Silvo Vončina.
Opravičili so se Nikita Fajt, Vanda Ožbot in Nataša Podgornik. Samo Turel je napovedal manjšo
zamudo.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Predlog dnevnega reda:
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Potrditev zapisnika 16. redne seje z 16. 12. 2008
Ad. 3) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Ad. 4) Vprašanja in pobude
Ad. 5) Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 – 2. obravnava
Ad. 6) Podelitev zlatega grba v Občini Renče-Vogrsko
Ad. 7) Poimenovanje spominskega parka v Bukovici, galerije v kulturni dvorani v Bukovici in
podružnične osnovne šole v Bukovici po Zoranu Mušiču
Ad. 8) Imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica
Ad. 9) Razno
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Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan predlaga, da se 7. točka dnevnega reda umakne zaradi predstavitve in javne obravnave
v prejšnjem tednu. Župan da predlog dnevnega reda brez 7. točke v obravnavo. K obravnavi se
ne prijavi nihče.
Župan da predlog dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je dnevni red v predlagani obliki sprejet.

Ad. 2) Potrditev zapisnika 16. redne seje z 16. 12. 2008
Župan da zapisnik 16. redne seje v obravnavo.
Svetnik Marjan Murovec ima pripombo glede njegove izjave v 6. točki, 7. odstavek. Pripomba bo
upoštevana.
Svetnik Marjan Murovec ima pripombo glede 11. točke, četrti odstavek. Podatek o 10%
prihodkov iz proračuna po njegovem mnenju ni točen, saj naj bi bilo dejansko 5 %. Župan pove,
da je rekel, da je bilo vloženih skoraj 10 %.
Svetnik Marjan Murovec ima pripombo glede 11. točke, zadnji odstavek. Župan bo zadnji
odstavek vsebinsko popravil.
Svetnik Samo Turel se pridruži ob 17.17.
Župan da zapisnik s popravki na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 16. redne seje potrjen.

Ad. 3) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Župan poda poročilo preteklega obdobja. Pohvali vse tri krajevne skupnosti. Sam je porabil
večino časa za to, da je uskladil želje in potrebe svetnikov glede proračuna. Proračun je
naravnan razvojno. Na področju investicij je že zaključen most proti Vinišču in do danes je
zaključen odcep pri Martex-u. Zaključena so dela na mostu v Mohorinih, na cesti proti Hotišču,
premik ceste pri pokopališču v Bukovici pa je bil zaključen že v mesecu novembru.
Župan pove, da je v lanskem letu imel skupno 164 razgovorov s krajani. V novem letu je že bilo
nekaj pripomb in predlogov krajanov. Prispel je tudi odgovor ELES-a glede daljnovoda, ki je
priložen gradivu svetnikom. Župan ocenjuje, da postopkov za vkop niso pričeli z namenom, da
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bi daljnovod vkopali. Včeraj je župan osebno to povedal ministru za okolje in prostor (MOP).
MOP odgovora tudi na drugo urgenco ni posredovalo, mnenje ministra pa je, da občina ni
konstruktivna in zavrača dialog, kar je po županovem mnenju na nek način tudi res.
Gradivu je priložen tudi dopis Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, ki ga
župan pojasni prisotnim. Nova uredba pomeni za občino povečanje »nevarnosti« zaradi kolon,
ki se pred zapornicami dogajajo. Slovenske Železnice tega prehoda nimajo namena
avtomatizirati, saj je prehod nemogoče urediti v skladu z novo uredbo. Osebno je prepričan, da
je edina prava rešitev vseh prometnih težav obvoznica Volčja Draga, ki je izvedljiva v petih letih.
V lanskem letu je bila narejena recenzija za idejno študijo, ki z vseh vidikov potrjuje
upravičenost izgradnje obvoznice. Vsem krajanom spodnje Bukovice in tistim, ki so namenjeni v
smeri proti Šempetru, svetuje, da uporabljajo cesto preko Bilj.
V tem času je prišel protest s podpisi 40 krajanov iz gornje Volčje Drage, ki hočejo imeti pločnik
in javno razsvetljavo. Z njimi se je sestal, pogovoril in pojasnil svoje stališče.
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič predstavi izvajanje sklepov prejšnje seje.

Ad. 4) Vprašanja in pobude
Svetnica Katjuša Žigon daje pobudo v imenu približno 10-ih članov KS Renče, da bi se med
starim in novim mostom obstoječa varovalna ograja podaljšala tako, da bi varovala celotno
dolžino med mostoma.
Poda tudi pobudo glede uskladitve statuta krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost Renče je to
že naredila, poziva pa tudi preostali dve krajevni skupnosti, da to naredita.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali se je odbor za družbene dejavnosti sestal in
obravnaval problematiko nočnega zvonjenja.
Župan glede tega vprašanja preda besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti svetniku
Vinku Jarcu.
Svetnik Vinko Jarc pove, da so se sestali in temo obravnavali. Povabili so predstavnike
župnijskega sveta. Sprejeli so sklep, da se tisti, ki imajo probleme z zvonjenjem, povežejo s
svetom krajevne skupnosti in pastoralnim svetom.
Svetnik Marjan Murovec pove, da tega ne razume. S pobudo je predlagal način reševanja
problema. Na eni preteklih sej je bilo dogovorjeno, da bo to zadevo prevzel odbor za družbene
dejavnosti. Sedaj se zadeva vrača pobudnikom in meni, da to ni odgovor na pobudo. Ljudem, ki
so prizadeti, je potrebno podati odgovor in v sestajanju vseh prizadetih krajanov in krajevne
skupnosti ne vidi rešitve.
Svetnik Vinko Jarc pove, da po ugotovitvah odbora za družbene dejavnosti občina ni pristojna
za te stvari, saj zvonjenje ni hrup. Zvonjenje je neke vrste inštrument tako kot je petje.
Pogovarjali so se z s temi člani, kako je z ostalimi v okolici. Baje, da se je kar nekaj hiš v centru
Renč prodalo. Tako so prišli neki novi ljudje, ki mogoče niso vajeni zvonjenja, saj so prišli od
nekje drugje. Ko so hišo kupili, bi morali vedeti, da so jo kupili pred cerkvijo in pred cerkvijo se
zvoni.
Svetnik Marjan Murovec meni, da pojasnilo ni na mestu. Meni, da je občina institucija, ki
zastopa vse krajane in bi jih morala zastopati tudi v tem primeru. Predstavi seznam krajanov s
podpisi za ustavitev zvonjenja v nočnem času.
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Svetnik Radovan Rusjan pove, da je bil tudi on prisoten na sestanku odbora za družbene
dejavnosti. Uradno stališče je pokazalo, da ima cerkveni svet dve prijavi. Meni, da je pravilno,
da je odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep, da se pričnejo pogovori med prizadetimi,
krajevno skupnostjo in pastoralnim svetom. Meni, da so krajevna skupnost in pastoralni svet
odprti za dialog. Predlaga, da se iz tega ne dela političnega problema. Ni vidi dileme, da se ne
bi pogovorili s cerkvenim svetom.
Svetnik Gregor Kobal pove, da je bil tudi prisoten na sestanku. Pove, da uradno ni bilo
preloženo dokumentov, s katerim bi se prisotni seznanili s težavo. Če bi hotel biti zloben, bi
sedaj začel zbirati podpise tistih, ki ne nasprotujejo zvonjenju.
Svetnik Marjan Murovec pove, da je bilo v pobudi jasno določeno, kaj narediti in predlaga, da se
to tudi naredi.
Svetnik Gregor Kobal pove, da je odbor za družbene dejavnosti o tem razpravljal. Pred seboj ni
imel ničesar in se je odločil, da to naj se rešuje nazaj. Ne ve, kaj naj bi moral svet sprejeti, da
sprejme stališče odbora. Diskusije ne razume. Odbor je jasno pokazal, da se predstavniki
pobude sestanejo s predstavniki sveta.
Svetnik Vinko Jarc pove, da so v petih minutah rešili problem.
Svetnica Katjuša Žigon predlaga, da se dva predstavnika KS, dva predstavnika pobudnikov za
omilitev zvonjenja v Renčah in dva predstavnika cerkvenega sveta sestanejo in najdejo skupno
rešitev. Zvonjenje v poznih urah in ponoči je moteče za vsakogar in razumela je, da se o teh
stvareh da pogovarjati in da se dajo tudi rešiti. Meni, da je potrebno te stvari brez velikega
»pompa« v kali zatreti in se za isto mizo pogovarjati. Meni tudi, da morajo biti pobudniki oz.
najbolj prizadeti sedeti poleg in zagotovo se bo našla rešitev.
Župan pove, da je dobil občutek, da je dogovor možen, v kolikor se bodo prizadete strani dobile
med seboj. Govoril je z župnikom, ki je povedal, da je odločitev prepustil cerkvenemu svetu.
Podpira pobudo svetnice Katjuše Žigon. Zakonsko se zvonjenja ne da preprečiti.
Svetnik Marjan Murovec pove, da dvomi v dogovor, v kolikor bo osnova za dogovarjanje
izhodišče, da je zvonjenje nemoteče. Zato je njegova pobuda vsebovala izvedbo meritve hrupa.
Svetnik Gregor Kobal pove, da med prisotnimi ni članov cerkvenega sveta. Predlaga, da se
sestanejo in oni bodo povedali njihova stališča. Vprašanje je, kdo naj bo pobudnik in kdo naj
organizira ta sestanek.
Župan predlaga, da se 25. 2. ob 17-ih sestanejo dva predstavnika KS, dva predstavnika
cerkvenega sveta in dva predstavnika prizadetih krajanov. Občina bo poslala vabilo svetniku
Marjanu Murovcu.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, kakšen je napredek z vidika podpisa pogodbe za cesto
Oševljek – Renče, da se zagotovi, da bi se sredstva, ki se bodo dobila iz vidika cenitve, res
namenilo za rekonstrukcijo tiste ceste.
Župan pove, da je bila cenitev v novembru poslana na MOP. Odgovora še ni. V NRP je za
drugo leto planirana rekonstrukcija tudi tega odseka. Objekti v bližini plazu gredo v leto 2011.
Meni, da se bo uspelo dogovoriti za neko odškodnino, bi bo po njegovi oceni okoli 120.000,00
EUR.
Svetnik Marjan Murovec pove, da je veliko krajanov Renč s področij, ki ne bodo pokrita z
optičnim omrežjem, ogorčenih. Na zadnji seji je bila podana izjava, da bo občina pri Telekomu
poizvedela, kaj se dogaja in kakšni so plani. Prva faza se sicer že izvaja, za drugi del pa ni
nikakršnega zagotovila, da se bo začel izvajati.
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Župan odgovori, da je bil takoj po seji poslan dopis Telekomu in odgovora še vedno ni. Upa, da
bo preko novogoriškega župana Mirka Brulca kot poslanca prišel odgovor Telekoma v roku 14
dni. Odgovora iz Nove Gorice ni.
Svetnik Marjan Murovec meni, da bi morala občina posredovati direktno na sedežu Telekoma.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da je edina pogodba, sklenjena med Telekomom in Občino,
tista, ki se nanaša na služnost na zemljiščih, preko katerih poteka kanalizacija za optiko. Druga
informacija je, da se je v tem času zakonodaja spremenila. To pomeni, da se kabliranje izvaja
vedno za vse operaterje. Če bo Telekom gradil optično omrežje, to ne bo samo za namene
Telekoma. Do tega trenutka Telekom še ni sprejel plan investicija za tekoče leto.
Svetnik Valter Mlečnik daje pobudo v svojem imenu in imenu krajanov, da se upošteva dejstvo
umetnega tranzita oziroma povečevanja prometa skozi Bukovico. Želi opozoriti na dejstvo, da
so rezultati štetja prometa, ki je bilo izvedeno pred nekaj leti, danes neustrezni, saj je danes
prometa veliko več.

Ad. 5) Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 – 2.
obravnava
Župan pove, da je bilo preteklo obdobje namenjeno predvsem preverjanju pravilnosti predlogov
glede proračuna.
V nadaljevanju predstavi prihodkovno stran proračuna. Besedo preda računovodkinji Beti Čufer,
ki pojasni vsebino proračuna.
Župan preda besedo matičnim odborom.
Svetnik Marjan Murovec v imenu odbora za okolje in prostor predlaga, da naj bi se proračunska
postavka za manjše projekte, ki se izvajajo v občini, ne zmanjševala. Člani predlagajo dva
amandmaja, ki jih kasneje umaknejo.
Svetnik Nevo Pregelj v imenu odbora za gospodarstvo in proračun pove, da nima pripomb.
Svetnik Vinko Jarc v imenu odbora za družbene dejavnosti pove, da nima pripomb in preda
besedo Katjuši Žigon.
Svetnica Katjuša Žigon pove, da se ne moremo ignorantsko obnašati na krizo, ki naj bi nas
prizadela. Meni, da je pravilno, da se v proračunu oblikuje rezervirana sredstva za socialno
ogrožene.
Svetnik Samo Turel v imenu komisije za statutarno pravne zadeve pove, da komisija nima
pripomb. Sam kot svetnik vlaga amandma, ki se nanaša na sodelovanje z Rdečim Križem.
Predlaga, da se s postavke 20049006 prenese 5.000,00 EUR na postavko 20004010.
Svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal pove, da to ni potrebno deliti na dve postavki.
Sredstva se namreč lahko samo prenesejo.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti, koliko je tega lani bilo.
Svetnik Samo Turel mu pojasni način organiziranja in pooblastil humanitarne organizacije Rdeči
Križ.
Svetnik Silvo Vončina v imenu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da
se proračun na njih ne nanaša.
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Župan da amandma svetnika Sama Turela na glasovanje:
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 11
PROTI 1
Svetnik Marjan Murovec vlaga 4 amandmaje:
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Amandma številka 1:
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Amandma številka 2:
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Amandma številka 3:

Stran 9 od 15

Datum: 10. 2. 2009

Amandma številka 4:
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Svetnik Radovan Rusjan vloži ustni amandma, s katerim predlaga prenos sredstev s postavke
01001030 (financiranje političnih strank) na organizacije, kot je Karitas. Postavka je 20006010
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva).
Župan da posamezne amandmaje na glasovanje.
Amandma številka 1 svetnika Marjana Murovca:
Rezultat glasovanja:
PRISOTNI 12
ZA 1
PROTI 9
Župan ugotovi, da amandma številka 1 svetnika Marjana Murovca ni izglasovan.
Amandma številka 2 svetnika Marjana Murovca:
Župan pove, da je bila za ta znesek sklenjena pogodba lansko leto. Ocenjuje, da je to nujno
potrebno za organizacijo. Občina je občina, kjer so bili zbrani ljudje z vseh vetrov z različnimi
znanji in različnimi izkušnjami in če želimo imeti kvalitetno, učinkovito in dobro upravo, je
potrebno delati po nekaterih predpisih. Res je, da država s samimi upravnimi postopki
predvideva nekatere rešitve, ampak to ni tisto, kar pomeni dobra organizacija. Zato ni naklonjen
temu, da bi se ta postavka umaknila. Do sedaj so bila tri srečanja in uprava je pred
organigramom. Ima določene slabe izkušnje in želim organizacijo izboljšati. Želi izboljšati
notranje postopke in ne zaposlovati nove ljudi.
Svetnik Marjan Murovec se strinja s ureditvijo notranjega stanja, ne pa, da se gre v pridobivanje
ISO certifikata občine Renče-Vogrsko.
Župan pove, da se ne strinja s svetnikom. Avtomobilska industrija je prva uvedla certifikate in
tudi certificiranje in sam ga je uvedel v dveh avtomobilskih podjetjih tako na ABC-ju kot
Citroenu. Certificiranje pomeni predpis notranjih postopkov dela in teh postopkov se je potrebno
držati. Vsaki dve leti pride zunanji presojevalec pogledati, ali je tisto, kar je bilo dogovorjeno, res
izvajano. To ne gre brez zunanjega presojevalca. Potrebujemo, da nam nekdo pomaga narediti
postopke, da bodo taki, da bodo učinkoviti, da bodo v skladu s standardi in da bodo v skladu z
zakonom. Sam je predlagal certificiranje iz operativnih razlogov, ker je ugotovil, da so že pogledi
med zaposlenimi v upravi različni. Ta strošek absolutno ni vržen denar stran. Misli, da je to
predvsem način, kako marsikaj prihraniti, kako ljudem prihraniti nepotrebne poti in to je zanj
nujno.
Rezultat glasovanja:
PRISOTNI 12
ZA 4
PROTI 7
Župan ugotovi, da amandma številka 2 svetnika Marjana Murovca ni izglasovan.
Amandma številka 3 svetnika Marjana Murovca:
Svetnik Silvo Vončina pove, da je strateške projekte potrebno še posebno občutljivo
obravnavati in na njih dolgoročno delati. Zelo nasprotuje, da bi pri teh projektih pričeli
špekulirati. 29. 5. 2007 je bilo nekaj dogovorjeno in misli, da je potrebno ta obraz obdržati do
konca mandata, zato bo glasoval proti amandmaju.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da bo glasoval proti amandmaju in se pridružuje mnenju
svetnika Vončine. Tisto, kar je bilo zastavljeno na začetku, je potrebno peljati naprej, zato bo
osebno glasoval proti.
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Svetnik Marjan Murovec pove, da je za širitev športnega parka bilo potrošenih 233.000,00 EUR
za nakup zemljišč. Dopušča možnost, da se predvideni športni park res zgradi na predvidenem
območju. Vendar meni, da bi bilo potrebno najprej z OPN, ki naj bi to potrebo vnesel v
omenjeno področje, ugotoviti, ali je to prav ali ne. Predlog predvideva, da se na postavki pusti
15.000,00 EUR sredstev, poleg tega pa je možno to kasneje z rebalansom prerazporediti.
Župan pove, da namenoma ni dal nobenih sredstev za ureditev in meni, da ne bi bilo umestno
investirati veliko denarja, če bo v naslednjih petih letih izgrajena obvoznica.
Rezultat glasovanja:
PRISOTNI 12
ZA 3
PROTI 8
Župan ugotovi, da amandma številka 3 svetnika Marjana Murovca ni izglasovan.
Amandma št. 4 svetnika Marjana Murovca:
Župan pojasni, da razen zamenjave ni druge možnosti. Šampionka ni pripravljena prodati brez
da dobi tisto spodaj. Poleg spominskega parka gre tudi za odsek do Živex-a oz. ureditev
celotnih pločnikov. Ima pisno potrdilo DRSC, da bo izvedel preplastitev ceste in rekonstrukcijo
ceste od Poligalant-a do Kulturnega doma v letu 2009 in 2010. Zato je potrebno urediti pločnik
ob celotnem odseku. Glasovanje za amandma bi pomenilo, da tudi tisto ne bo prodano.
Svetnik Silvo Vončina pove, da je to ponovno eden izmed strateških projektov, ki jih je občina
začrtala za obdobje 2007 – 2013, ki je zelo zahteven in občutljiv in posega v veliko drugih
projektov. PRS je 27. 1. ta projekt obravnaval precej natančno in sprejel jasna stališča, da
projekt sledi ciljem razvoja občine. Dodaja, da se projekti običajno ustavljajo pri težavah z
zemljišči, zato je potrebno za dolgoročne projekte odkupiti zemljišče v tistem trenutku, ko je
zemljišče na razpolago. V potrditev temu spomni na težavo s spodnjimi prostori Kulturnega
doma. Prosi, da se pri strateških projektih upošteva temeljna načela in dogovorjeno strategijo,
predvsem pa apelira na odbor in njenega predsednika, da se sestanejo z županom in da
strategijo ponovno predelajo, saj meni, da odbor izgublja kompas.
Svetnik Valter Mlečnik pove, da so zadevo dvakrat obravnavali in je tudi sam dvakrat
predsedniku osebno pojasnil, za kaj se pri tem projektu gre. Želi, da se s tem amandmajem
danes ne posega v proceduro tega projekta, za katerega so se odločili, da ga bodo izpeljali.
Svetnik Marjan Murovec pove, da se do neke mere strinja s svetnikom Vončino, seveda pa je
prav, da člani občinskega sveta stvari pogledajo realno v kontekstu, kaj bi radi in kaj zmorejo.
Eden od projektov je tudi ta zadeva. Tudi Šampionka se bo morala srečati z lokalno skupnostjo,
saj je vpeta v kraj. Meni, da se tudi zaradi samega plana predvidenih aktivnosti na tem projektu
ta stvar lahko odloži. Smatra, da zamenjava zemljišča ni prava poteza. Prepričan je, da nekateri
projekti prehitevajo občinski prostorski načrt.
Župan pove, da so odločitve vedno pogojene s številom informacij, ki jih imaš na voljo.
Šampionka zemljišč ni hotela prodati, temveč jih je hotela zamenjati za parcelo v lasti občine.
Potrebno je vedeti, da spomenik NOB nima rešenega lastništva. S to potezo se rešuje poleg
spominskega parka tudi pločnik od odcepa za Šampionko do Živex-a, lastništvo zemljišča pod
spomenikom NOB, rešujemo primer, da bo država res spoštovala dogovor in v letošnjem letu in
v drugem letu res preplastila in uredila odvodnjavanje na cesti od Poligalant-a do Kulturnega
doma, tako, da to ni rešitev samo za spominski park Zorana Mušiča.
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Rezultat glasovanja:
PRISOTNIH 12
ZA 1
PROTI 11
Župan ugotovi, da amandma številka 4 svetnika Marjana Murovca ni izglasovan.
Amandma svetnika Radovana Rusjana:
Svetnica Katjuša Žigon pove, da imajo stranke po zakonu pravico sofinanciranja. Meni, da
vsaka stranka, ki je socialno naravnava, ima svoj fond in prav gotovo iz svojega proračuna
nameni socialnim momentom. Meni, da je nesmiselno.
Svetnik Nevo Pregelj pove, da so na zadnjih volitvah sodelovali vsi tako stranke kot liste in ni
mu jasno, zakaj bi samo stranke imele ta denar. Predlaga, da se ta sredstva preložijo na
socialo.
Svetnik Vinko Jarc pove, da se prihodki strank natančno nadzirajo, prihodki list pa ne.
Svetnica Katjuša Žigon pove, da je v našem političnem okolju delovanje v strankah veliko težje
kot z listami. Najlaže je biti član liste in politično neopredeljen in čakati, kam bo veter zapihal.
Svetnik Radovan Rusjan predlaga svetnici Katjuši Žigon, da se prepiše v listo, da bo lahko
nekontrolirano počela, kar bo hotela. Zase pove, da ni bil nikoli v nobeni politični stranki in tudi
ne bo. Glede njegovega predloga amandmaja za ukinitev postavke iz že navedenega razloga
meni in polaga svetnikom na dušo, da glasujejo po svoji vesti.
Svetnik Samo Turel predlaga listam, da se registrirajo kot stranke in bodo tako deležne denarja.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 4
PROTI 8
Župan ugotovi, da amandma svetnika Radovana Rusjana ni izglasovan.
Župan da predlog proračuna z amandmajem svetnika Sama Turela na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 11
PROTI 1
Župan ugotovi, da je proračun v predlagani obliki s sprejetim amandmajem.
Župan predlaga, da se seja nadaljuje brez prekinitve, ki je po poslovniku predvidena.

Ad. 6) Podelitev zlatega grba v Občini Renče-Vogrsko
Župan da besedo predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svetniku
Silvu Vončini.
Komisija je obravnavala to točko in predlaga občinskemu svetu, da se za leto 2009 izvede
razpis v skladu z odlokom o dodeljevanju teh priznanj in zlatega grba. Predlaga občinskemu
svetu, da sprejme tak sklep.
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Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 7) Umaknjeno na predlog župana - Poimenovanje spominskega
parka v Bukovici, galerije v kulturni dvorani v Bukovici in podružnične
osnovne šole v Bukovici po Zoranu Mušiču

Ad. 8) Imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda
OŠ Kozara Nova Gorica
Župan da besedo svetovalki za družbene dejavnosti Vladki Gal.
Svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal predstavi potek imenovanja.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svetnik Silvo Vončina
predlaga, da se glede na občutljivo področje, se predlaga, da se v ta svet imenuje
kvalificiranega predstavnika iz strokovnih služb občine in sicer Natašo Gorkič.
Župan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 9) Razno
Svetnik Radovan Rusjan pove, da je bilo včeraj v Novi Gorici podelitev športnika Goriške. Pove,
da je zlato Bloudkovo priznanje dobil Arčon Jano za več kot 50 letno delovanje v samem športu.
Svetnica Katjuša Žigon meni da je prav, da se spomnimo, da se pojutrišnjem v Bukovici nekaj
dogaja in da se dogodka vsi svetniki udeležijo. Meni, da je to res velik kulturni dogodek, ki se ga
ne sme zanemarjati.
Župan povabi vse prisotne, da se prireditve udeležijo v največjem številu. Prireditev bo v šoli v
manjši telovadnici. Poleg tega je prejel vabilo na praznovanje 90. letnice poznanega Renčana
Franca Preglja – Borota, poznanega borca NOB. Meni, da si slavljenec zasluži posebno
spoštovanje in čast in praznovanja se bo udeležil.
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Župan za konec pove, da je proračun sprejet, strategijo razvoja občina ima in upa, da bo vse
zadano realizirano.
Župan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20.25 uri.
Zapisal: Robert Ambrož
Aleš Bucik
ŽUPAN
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