OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št. dok.: 00703-10/2010
Bukovica, 28. 10. 2010

ZAPISNIK
1. redne - konstitutivne seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko,
ki je bila v četrtek, 28. oktobra 2010, ob 17. uri v dvorani Zorana Mušiča
v kulturnem domu v Bukovici.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in ţupan:
Aleš Bucik, Radovan Rusjan, Katjuša Ţigon, Marjo Rutar, Silvester Vončina, Vanda
Oţbot, Karmen Furlan, Alenka Gregorič, Katarina Valič, Borut Kerševan, Aldo Mozetič,
Viktor Trojer, Stanko Šemrl, Rajko Lasič in Nedeljko Gregorič.
Opravičeno odsoten je Dragan Zorn.
2. Ostali prisotni:
Patricij Bratuţ, predsednik občinske volilne komisije
Nataša Gorkič Barle, tajnik občinske volilne komisije
Boris Bizjak, član občinske volilne komisije
Urban Martinuč, član občinske volilne komisije
Vijolica Zorn, namestnica člana občinske volilne komisije
Ljudmila Persič, namestnica člana občinske volilne komisije
Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev ţupana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritoţb in potrditev mandatov članov
sveta in ugotovitev izvolitve ţupana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve ţupana.
6. Pozdravni nagovor ţupana.
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ad. 1) Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
Sejo občinskega sveta v skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi vodi Aldo Mozetič,
najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta. Po uvodnem pozdravu ugotovi, da je od 15
izvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta prisotnih 14 članov; opravičil se je Dragan
Zorn. Občinski svet je sklepčen.

Ad. 2) Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
Predsedujoči Aldo Mozetič (v nadaljevanju: predsedujoči) preda besedo Patriciju Bratuţu,
predsedniku Občinske volilne komisije (v nadaljevanju OVK).
Patricij Bratuţ poda poročilo OVK, ki je priloga zapisniku.
Ad. 3) Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
Predsedujoči predlaga, da se imenuje mandatna komisija za pregled prispelih pritoţb in
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana v naslednji sestavi:
Silvester Vončina
Rezultati glasovanja:
PRISOTNI: 14
ZA:12
PROTI: 0
Katjuša Ţigon
Rezultati glasovanja:
PRISOTNI: 14
ZA:12
PROTI: 0
Viktor Trojer
Rezultati glasovanja:
PRISOTNI: 14
ZA:12
PROTI: 0
Sklep 1:
Imenovana je Mandatna komisija v sestavi Silvester Vončina, Katjuša Ţigon in Viktor Trojer.
Predsedujoči odredi odmor za nedoločen čas oz. dokler zaseda komisija.
Od 16:20 do 16:35.
Ad. 4) Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
Predsedujoči povabi Mandatno komisijo, da poda poročilo.
Članica komisije Katjuša Ţigon poroča, da je Mandatna komisija ugotovila, da do konstitutivne
seje ni bila vloţena nobena pritoţba na izvolitve članov Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko. Mandatna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Renče-Vogrsko potrditev
mandatov za člane Občinskega sveta.
Borut Kerševan pove, da bi pred glasovanjem ţelel vprašati, kje je bila napaka pri preštevanju
glasov Liste za našo občino, ki so jo odkrili naknadno.
Predsedujoči, da besedo predsedniku OVK, Patriciju Bratuţu, da odgovori na vprašanje.
Predsednik OVK, Patricij Bratuţ pove, da napak - ne zatajevanih ne ugotovljenih - pri
seštevanju glasov ni bilo, ni jih bilo niti v poročilih Volilnih odborov. Da pa je bila napaka
tehnične narave v programu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju
MJU). Program je namreč za identifikacijo liste zahteval poleg imena liste tudi ime predlagatelja.
Lista za našo občino pa je imela v vsaki volilni enoti svojega predlagatelja zato je program to
zaznal kot dve različni listi. Ta teţava se ni pripetila le pri nas ampak tudi v drugih občinah po
Sloveniji. Ko se je to ugotovilo je MJU napako odpravilo in takrat je Lista za našo občino dobila
še en mandat. Šele po tem je OVK podala uraden izid volitev, tako da o napakah ne moremo
govoriti.
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Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
Sklep 2:
Na podlagi 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko občinski svet
ugotavlja, da ni vloţenih pritoţb drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list na izvolitev
kandidatov za člane občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko na volitvah, ki so bile 10. 10.
2010.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep, ki posledično sledi sklepu št. 2:
Sklep 3:
Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko Občinski svet Občine RenčeVogrsko potrdi mandate članov Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko in sicer:
1. Karmen Furlan
2. Alenka Gregorič
3. Nedeljko Gregorič
4. Borut Kerševan
5. Rajko Lasič
6. Aldo Mozetič
7. Vanda Oţbot
8. Radovan Rusjan
9. Marjo Rutar
10. Stanko Šemrl
11. Viktor Trojer
12. Katarina Valič
13. Silvester Vončina
14. Dragan Zorn
15. Katjuša Ţigon
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI:14
ZA:14
PROTI:0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči čestita vsem novoizvoljenim članom občinskega sveta in jim zaţeli uspešno in
dobro medsebojno sodelovanje.
Ad. 5) Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
Predsedujoči preide na naslednjo točko dnevnega reda in da besedo Katjuši Ţigon, članici
Mandatne komisije.
Katjuša Ţigon pove, da je Mandatna komisija skladno s 4. odstavkom 8. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko in na podlagi poročila OVK ter potrdila o izvolitvi
ţupana ugotovila, da je bil za ţupana izvoljen Aleš Bucik. Pove, da do pričetka konstitutivne
seje ni bila vloţena nobena pritoţba na izvolitev ţupana. Mandatna komisija zato predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi ţupana.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
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Sklep 4:
Na podlagi 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko občinski svet
ugotavlja, da ni vloţenih pritoţb drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatov na izvolitev
kandidata za ţupana Občine Renče-Vogrsko na volitvah, ki so bile 10. 10. 2010.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
Sklep 5:
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko ugotavlja, da je bil na rednih lokalnih volitvah dne 10. 10.
2010 za ţupana Občine Renče-Vogrsko izvoljen Aleš Bucik, rojen 12. 8. 1956, stanujoč
Vogrsko 46, Volčja Draga.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Ad. 6) Pozdravni nagovor župana.
Predsedujoči preda besedo ţupanu Alešu Buciku.
Ţupan Aleš Bucik poda slavnostno zaprisego.
Predsedujoči čestita ţupanu in mu zaţeli uspešno delo.
Ad. 7) Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoči preide na sedmo točko dnevnega reda in sicer imenovanje komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Predlaga naslednji sklep:
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme sklep o imenovanju komisije za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Silvester Vončina – predsednik, Viktor
Trojer – član, Vanda Oţbot – član, Katjuša Ţigon – član, Katarina Valič – član.
Predsedujoči odpre razpravo.
Vanda Oţbot pove, da ni pripravljena sprejeti članstva v omenjeni komisiji. Predlaga, da se
namesto nje v komisijo imenuje Borut Kerševan iz Liste za našo občino.
Predsedujoči vpraša Boruta Kerševana, če se strinja s predlogom. Borut Kerševan se s
predlogom strinja. Predsedujoči predlaga glasovanje o sprejetju popravljenega sklepa, ki se
glasi:
Sklep št. 6:
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme sklep o imenovanju komisije za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Silvester Vončina – predsednik, Viktor
Trojer – član, Borut Kerševan – član, Katjuša Ţigon – članica, Katarina Valič – članica.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 12
PROTI: 0
Sklep je sprejet.
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Predsedujoči pozove svetnike, da slovesno zapriseţejo in prebere zaprisego, ki se
glasi:»Slovesno prisegam, da bom dolţnosti občinskega svetnika opravljal vestno in odgovorno,
spoštoval pravni red Republike Slovenije in Občine Renče-Vogrsko ter z vsemi močmi deloval
za čast, blaginjo in razvoj Občine Renče-Vogrsko in njenih občank in občanov.«
Svetniki odgovorijo v en glas »Prisegam«.
Predsedujoči pozove svetnice, svetnike in ţupana da zaprisego podpišejo.
Predsedujoči naznani, da so zaprisego vsi podpisali, da je bil dnevni red izčrpan, pove da je
konstitutivna seja s tem zaključena.
Predsedujoči preda besedo ţupanu.
Ţupan pozdravi vse nove svetnice in svetnike, zaţeli jim uspešno sodelovanje in na kratko
napove plan dela v bodoče.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 17:50 uri.

Zapisala:
Ana Jovanka Stojanovska

Aleš Bucik
Ţupan
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