KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO

ZAPISNIK
2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Vogrsko, ki je bila v ponedeljek, 7.1.2018,
ob 18.00 v prostorih KS Vogrsko.
Prisotni člani sveta krajevne skupnosti:
1. Boris Živec
2. Nejc Gorjan
3. Valter Gorjan
4. Gregorič Tomaž
5. Tatjana Marvin
6. Majda Šuligoj
Ostali prisotni:
- Aleš Furlan, podžupan
Sejo sveta KS Vogrsko je sklical in vodil podžupan (v nadaljevanju predsedujoči) občine RenčeVogrsko, Aleš Furlan.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev razširitve dnevnega reda in dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje z dne 20.12.2018.
3. Izvolitev predsednika sveta.
4. Imenovanje tajnika sveta.
5. Predlog za sklic zbora občanov za stališče v vezi z večjim posegom v prostor – prenosni
plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici.
6. Razno.
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev razširitve dnevnega reda in dnevnega reda.
Predsedujoči ugotovi, da so prisotni vsi člani sveta KS Vogrsko.
Svet KS Vogrsko je sklepčen.
Predsedujoči predlaga razširitev dnevnega reda. Na razširitev ni pripomb.
Predsedujoči da razširitev dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Razširitev dnevnega reda je sprejeta.
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
Predsedujoči da dnevni red na glasovanje.
Rezultat glasovanja:

Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Dnevni reda je sprejet.

2. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje z dne 20.12.2018.
Na zapisnik ni pripomb.
Predsedujoči da potrditev zapisnika na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje z dne 20.12.2018 je sprejet.

3. Izvolitev predsednika sveta.
Predsedujoči pove, da mu je s 7.1.2019 prenehalo članstvo v svetu krajevni skupnosti Vogrsko zaradi
nezdružljivosti s podžupansko funkcijo na podlagi sedmega odstavka 73. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88715 in 14/18) in sklepa o
imenovanju za podžupana Občine Renče-Vogrsko.
Predsedujoči pozove člane sveta KS, da izmed sebe imenujejo predsednika sveta.
Za mesto predsednika sveta KS je predlagan Nejc Gorjan. S kandidaturo soglaša.
Predsedujoči da na glasovanje naslednji sklep:
Svet krajevne skupnosti Vogrsko za predsednika sveta izvoli Nejca Gorjana.
Rezultat glasovanja:
Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Sklep o izvolitvi Nejca Gorjana za predsednika sveta KS Vogrsko je sprejet.

4. Imenovanje tajnika sveta.
Predsedujoči pozove člane sveta KS, da izmed sebe oz. iz zunanjih članov imenujejo tajnika sveta.
Predlog članov sveta KS je, da Nataša Podgornik, če seveda soglaša, nadaljuje delo tajnika v novem
mandatu, ker je pravnica, delo dobro pozna in ga je v vseh letih uspešno opravljala.

Predsedujoči pove, da Nataše Podgornik soglaša s ponovnim imenovanjem za tajnico, v primeru, da
se novega kandidata za tajnika ne dobi.
Predsedujoči da na glasovanje naslednji sklep:
Svet krajevne skupnosti Vogrsko za tajnika sveta imenuje Natašo Podgornik.
Rezultat glasovanja:
Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Sklep o imenovanju Nataše Podgornik za tajnika sveta KS Vogrsko je sprejet.

5. Predlog za sklic zbora občanov za stališče v vezi z večjim posegom v prostor – prenosni
plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici.

Na podlagi 83. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88715 in 14/18), predsedujoči poda pobudo za sklic zbora občanov, da se oblikuje stališče
v vezi s projektom plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici.
Predsedujoči seznani svet KS, da trasa plinovoda je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja in gradbenega dovoljenja. Trasa bo povzročila onesnaževanje okolja, hrup, ogrožena bo
varnost in zdravje ljudi. Poseg bo izveden v dveh fazah, 1. naj bi trajala 5 let, po 1. fazi pa naj bi
sledila še 2. faza vkopavanja plinovoda, kar bo za sam kraj Vogrsko predstavljalo gradbišče za dobo
naslednjih 15 let in to po najboljših kmetijskih zemljiščih.
Sklicujemo se na zavajanje javnosti, ker v začetku je bila predstavljena rekonstrukcija obstoječega
plinovoda in ne dodaten vkop novih cevi in opustitev vkopane stare cevi. Prisotni se strinjajo, da se
trasa plinovoda M3/1 premakne na traso ob avtocesti, ker je krajša in primernejša iz vseh vidikov.
Zbor občanov skliče župan na podlagi 85. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88715 in 14/18).
Na podlagi 87. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88715 in 14/18) se zaradi časovne omejitve 23.1.2019 za vložitev pripomb, zbor občanov
skliče za območje KS Vogrsko, v prostorih KS Vogrsko, dne 19.1.2019 ob 19.00.
Dnevni red:
1. Sprejemanje odločitev, predlogov, pobud, stališ in mnenj za traso prenosnega plinovoda M3/1
Ajdovščina – Šempeter pri Gorici.
Na pobudo za sklic zbora občanov za stališče v vezi z večjim posegom v prostor – prenosni plinovod
M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici ni pripomb.
Predsedujoči da pobudo na glasovanje:
Svet krajevne skupnosti Vogrsko soglaša s pobudo za sklic zbora občanov za stališče v vezi z večjim
posegom v prostor – prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici.

Rezultat glasovanja:
Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Sklep za sklic zbora občanov je sprejet.

6. Razno.
Boris Živec pove, da je potrebno podaljšati ali imenovati novega hišnika Zadružnega doma Vogrsko
in nadzornika pokopališča na Vogrskem, kar je ista oseba, ter potrditi njegovo podjemno pogodbo v
kateri se za mesečno opravljeno delo določi znesek, ki je veljal za prejšnji mandat.
Svet KS Vogrsko brez pripomb predlaga, da Boris Živec nadaljuje z delom hišnika v novem mandatu.
Bori Živec s predlogom soglaša.
Predsedujoči da na glasovanje naslednji sklep:
Svet krajevne skupnosti Vogrsko za hišnika imenuje Borisa Živca.
Rezultat glasovanja:
Navzoči: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Sklep o imenovanju Borisa Živca za hišnika je sprejet.
Aleš Furlan s kratkim nagovorom zaželi novemu predsedniku KS Vogrsko uspešno delo in mu izroči
2 x žig KS, USB ključ in 2 x ključe in dokumentacijo.

Seja je bila zaključena ob 19.13.

Zapisal:
Aleš Furlan
Podžupan

Predsedujoči:
Aleš Furlan
Podžupan

