OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-11/2018-2
Bukovica, 14. 12. 2018

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v petek,
14. decembra 2018, ob 16. uri
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Žan Bric, Boris Čoha, Aleš Furlan, Andraž Furlan, Karmen Furlan, Marko Furlan, Jožef
Hvalica, Urban Martinuč, Dušan Nemec, Florida Petelin, Radovan Rusjan, Marko Švara,
Viktor Trojer, Borut Zorn in Aleš Bucik.
Opravičeno odsotna – Vanda Ožbot
2. Ostali prisotni:
Patricij Bratuž, predsednik občinske volilne komisije
Tarik Žigon, novoizvoljeni župan

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana,
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov
sveta n ugotovitev izvolitve župana,
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta,
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
6. Zaključni nagovor prejšnjega župana in pozdravni nagovor novoizvoljenega župana,
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 Boris Čoha,
najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta. Po uvodnem pozdravu ugotovi, da je
prisotnih 14 izvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Ad 2: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Predsedujoči preda besedo Patriciju Bratužu, predsedniku Občinske volilne komisije.
Patricij Bratuž poda poročilo o izidu volitev, ki je priloga temu zapisniku.
Ad 3: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
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Predsedujoči predlaga, da se imenuje mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in
potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi:
1. FLORIDA PETELIN
2. URBAN MARTINUČ
3. VIKTOR TROJER
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep:
Komisija za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev
izvolitve župana v sestavi Florida Petelin, Urban Martinuč, Viktor Trojer je imenovana.
Predsedujoči odredi odmor za čas dokler zaseda komisija.
Odmor traja od 16.07 do 18.20.
Ad 4: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
Predsedujoči povabi Komisijo, da poda poročilo.
Poročevalka Florida Petelin pove, da je Komisija skladno z osmim odstavkom 9. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko in na podlagi poročila Občinske volilne
komisije in potrdil o izvolitvi pregledala, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega
sveta.
Nato je mandatna komisija ugotovila, da so do pričetka konstitutivne seje bile vložene tri
pritožbe. Vse tri pritožbe je komisija pregledala in jih zavrnila.
Mandatna komisija zato občinskemu svetu Občine Renče-Vogrsko predlaga potrditev mandatov
za člane sveta.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
Na podlagi 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko Občinski svet
ugotavlja, da so bile vložene tri pritožbe za izvolitev kandidatov za člane občinskega
sveta na volitvah, ki so bile 18. 11. 2018. Občinski svet sprejme sklep, da se pritožbe
zavrne.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko potrdi mandate članov Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
in sicer:
1. Žan Bric
2. Boris Čoha
3. Aleš Furlan
4. Andraž Furlan
Stran 2 od 8

5. Karmen Furlan
6. Marko Furlan
7. Jožef Hvalica
8. Urban Martinuč
9. Dušan Nemec
10. Vanda Ožbot
11. Florida Petelin
12. Radovan Rusjan
13. Marko Švara
14. Viktor Trojer
15. Borut Zorn
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči pozove svetnike, da slovesno zaprisežejo, in predsedujoči prebere zaprisego:
»Slovesno prisegam, da bom dolžnosti 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 jih pozove, da prisego podpišejo.
Predsedujoči čestita vsem novoizvoljenim članom občinskega sveta in jim zaželi uspešno in
dobro medsebojno sodelovanje.
Ad 5: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Predsedujoči povabi Komisijo, da poda poročilo.
Komisija poda naslednje poročilo:
Komisija je skladno z 9. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko in na
podlagi poročila Občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana ugotovila, da je bil za
župana izvoljen Tarik Žigon.
Nato je mandatna komisija ugotovila, da do pričetka konstitutivne seje ni bila vložena nobena
pritožba kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.
Mandatna komisija zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi
župana.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
Na podlagi 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko občinski svet
ugotavlja, da ni vloženih pritožb drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatov za
izvolitev kandidata za župana Občine Renče-Vogrsko na volitvah, ki so bile 2. 12. 2018.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči predlaga naslednji sklep:
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Občinski svet Občine Renče-Vogrsko ugotavlja, da je bil na rednih lokalnih volitvah v
drugem krogu dne 2. 12. 2018 za župana Občine Renče-Vogrsko izvoljen Tarik Žigon,
rojen 4. 7. 1982, stanujoč Renški Podkraj 39, Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep je sprejet.
Predsedujoči pozove župana, da poda ustno izjavo, da sprejema funkcijo župana.
Župan poda izjavo, da funkcijo sprejema.
Predsedujoči pozove župana, da slovesno zapriseže in prebere zaprisego:
»Slovesno prisegam, da bom dolžnosti župana 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.«
Predsedujoči čestita novoizvoljenemu županu Tariku Žigonu in mu želi uspešno delo.
Ad 6: Zaključni nagovor prejšnjega župana in pozdravni nagovor novoizvoljenega župana
Župan Aleš Bucik pozdravi in nagovori člane občinskega sveta: »Hvala, da ste vsi tukaj in da so
te volitve tudi enkrat mimo. Sem star in strasten jadralec, prejadral sem cel Jadran,
Sredozemlje, pa tudi na Atlantiku sem že bil in vem, kaj je življenje, kaj je soočenje s smrtjo in z
resnimi situacijami. In če vam povem, kdaj je pravi jadralec najbolj srečen, takrat, ko kupi barko.
Še bolj srečen pa je takrat, ko jo proda. Tudi jaz sem danes, ne kot jadralec, ampak kot župan,
zelo srečen in vesel. Sem bil pred 12 leti ponosen na to, da sem bil izvoljen za župana v
pošteni, korektni politični borbi, ki je bil na dovolj visokem, kulturnem nivoju, in sem vesel danes,
ko zapuščam Občino v kondiciji, ki je lahko zavidljiva za večino sosednjih občin. Zdaj, lahko bi
govoril veliko časa, kaj smo naredili, česa nismo, pa nimam tega namena. Verjamem, da so
ljudje zaznali, kaj smo v tem času naredili, na kakšen način smo do sedaj delali, in verjetno tudi
razumete, zakaj sem vesel, da se danes poslavljam od te častitljive funkcije. Sam sem deloval v
javni sferi 20 let. Bil sem član Izvršnega sveta Občine Nova Gorica, bil sem član Občinskega
sveta Mestne občine Nova Gorica, bil sem tri mandate župan in seveda imam teh političnih iger
in delovanj zadosti, pa še preveč. Danes ste razumeli, kako deluje demokracija, 2 uri smo
porabili za to, da smo, da se je komisija in mi čakali tukaj na pritožbe, ki so bile, take ali
drugačne, ne bom komentiral, tudi Občinska uprava je lansko leto veliko delovnega časa
porabila za to, da je na nekatere neumnosti, žlehtnobe, grdobije dajala odgovore, ko bi lahko ta
čas porabili za kaj produktivnega, konstruktivnega za to, da bi imeli občani kaj od tega in avtorji
so vedno isti, vedno iste osebe stojijo za temi dejanji. Po 20 letih sem se tega naveličal in želim
tudi sebi neko osebno napredovanje, v kakršnikoli smeri bo. Rad bi vam vseeno povedal, ker
ste večina, se je Občinski svet tudi zdaj pomladil, morebiti kakšen tak očetovski nasvet; tisti, ki
želi biti veliko časa in ostati v politiki, ne sme lagati, to je prva zadeva, z lažjo se ukvarja, se
uloviš zelo hitro, predvsem zaradi tega, ker imaš dnevno opravka z zelo veliko ljudmi, veliko
govoriš in ga ni takega, ki bi si zapomnil vse, kaj govori, in laž ima kratke noge. V politiki tisto,
kar obljubiš, je treba narediti, izgovorjene besede so trajne za tistega, ki si želi s politiko
ukvarjati. V politiki dobi človek veliko prijateljev, dobi pa tudi veliko sovražnikov, brez da bi kaj
narobe naredil. Je še ena velika značilnost ljudi, ki se ukvarjajo s politiko, je to, da ko nekoč
prideš na oblast in da tudi nekoč odideš s te oblasti, nihče ni večen, nihče ne bo ostal vedno
tukaj. In je res, da na tak način, kot prideš, tudi odideš s te scene. Jaz sem prišel politično
korektno na to sceno in sem tudi jo tudi, upam, politično korektno zapustil. Želim, da bi tudi vi
svoje poslanstvo opravili spodobno, meni je bilo najtežje takrat, ko sem se moram odločati v
imenu 4200 ljudi, to je velika odgovornost, res pa je, da kot župan nimam veliko pristojnosti oz.
nisem imel. Potrebno se je zavedati, da o vsem, kar se dogaja v občini, več ali manj odloča
občinski svet, občinski svet je tisti, ki določa znesek in področja, za katera se bo porabil denar.
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Občinska uprava z županom na čelu pa je tista, ki mora sprovesti, se ne more izmišljevati nekaj
kar, sama od sebe, kaj bi počela. Župan, če karikiral, lahko določi urnik, kdaj bo odprta
Občinska uprava, in jaz sem bil relativno svobodomiseln in je bila Občinska uprava na
razpolago občanom praktično vsak dan po 10 ur na dan in še takrat, ko se je kakšen spomnil,
ko je to rabil. Nekateri tega niso videli, niti zaznali, zato bi se še enkrat rad, po teh 12 letih,
zahvalil vsem v Občinski upravi, ki ste služili ljudem maksimalno, s srcem, 100 procentno, rad bi
se zahvalil še posebej Beti, direktorici občinske uprave, v tem predvolilnem času, ko sem
poslušal, kako spimo, kako nič ne delamo, kako ne znamo nič narediti, kako boste sedaj vse
izboljšali itn. Vendar moram vseeno še nekaj podatkov povedati, preden zapustimo to sceno
tisti, ki smo 12 let upravljali to občino, in verjamem, da so bili občinski svetniki v tem obdobju
maksimalno odgovorni, da niso bili vsi sami butci, in da imamo veliko stvari tudi pripravljenih za
naprej. Moram reči, da imamo pripravljenih 24 projektov za naslednje obdobje, 9 jih ima
zagotovljena evropska sredstva, imamo pogodbe, nimamo pa sklepov o koriščenju evropskega
denarja, zato tudi administrativno gledanje, koliko smo porabili, koliko smo pridobili evropskih
sredstev, je bilo v tej kampanji zelo napačno interpretirano oz. odraz nepoznavanja in
nevedenja. Teh 24 projektov, ki je, ima za sabo cca. 3 milijone evropskih sredstev in prepričan
sem, da bomo te projekte oz. da boste tudi te projekte izvedli. Poslušal sem tudi v tej predvolilni
kampanji, kako se bo delalo revizijo tega, kar je možnega in nemožnega. Moram povedati, da je
imela Občina lansko leto 17 revizij računskega sodišča, ali protikorupcijske komisije, ali policije
zaradi nekih anonimnih prijav znanih akterjev, niso neznani ljudje, ki so to pisali, tako da
verjamem, da zapuščam občino v odlični kondiciji. Mi smo v 12 letih porabili približno 47
milijonov denarja, ne 70, kot so nekateri neuki nevedneži to razlagali, porabili smo denar za tiste
projekte, ki so jih ljudje izrazili, da jih nujno potrebujemo, nismo se mi izmišljevali, katere
projekte bomo naredili in na kakšen način bomo to izvedli. Tako da imamo veliko dediščino, ki jo
puščamo za sabo, jaz sem ponosen prav na vsakega svetnika v teh 12 letih, ki je sodeloval v
odločitvah za 4200 ljudi, ponosen sem, še enkrat, na svojo občinsko upravo in kar je najbolj
pomembno, ker živimo pač v obdobju fake news, bom tudi jaz uporabil moderen izraz, lažnive
novice. Kako smo rekli, da bomo mi v naši občini preprečili lažnive novice in lažne novice, ki so
se in se krožijo in se dajo danes preko interneta lahko zelo hitro uporabiti in prodati. Mi pišemo
kroniko naših krajev, imenovali smo uredniški odbor Občinskega lista, ki je pisal teh 12 let
kroniko. To, kar so športna društva, kulturna, turistična, kar so krajani, ki so počeli karkoli
dobrega v našem kraju, zapisali in 12 let se je pisala kronika. To ni bil mnenjski časopis, kjer bi
se lahko nekdo izkoriščal in pisal stvari, ki so neresnične, ampak so ljudje samo napisali, kaj se
je dogajalo, kako so dojemali življenje v naši občini. In moram reči, da smo v vsakem mandatu
tudi izdali knjigo oz. CD s kroniko naših krajev. Tako da vse tisto, kar je bilo narejenih v teh 12
letih, je evidentirano in nihče si ne more tega prilaščati, da je bilo narejeno ali pa da ni bilo
narejeno. Zato bi sedaj rad, še preden predam to kroniko bodočemu županu, povedal, kakšno
je finančno stanje občine, ker o tem bo seveda tudi veliko dezinformacij. Občina ima na
današnji dan odhodke 3.674.000 in prihodkov oz. prihodke in odhodke za 3.674.000, s tem da
imamo poravnane vse obveznosti do vseh društev, do vseh šol, zavodov, katerih smo
ustanovitelji. Bilanca bo 3.800.000 cca. odhodkov in 3.800.000 cca. prihodkov, skratka Občina
je v tem letu porabila točno toliko kot je dobila. Imamo pa na današnji dan na žiro računu
119.954 evrov. To pomeni, imate občino v zelo dobri kondiciji in smo zadolženi cirka 700.000 €,
kar je bistveno pod povprečjem v Sloveniji. Tako da, spoštovani župan, želim vam predati
kroniko naših krajev, kronika za 1. mandat naše občine, kronika za 2 mandat, v 3. smo pa
šparali in smo naredili sami na CD, saj drugače stane 5000. Tako da imate na žiro računu
119.000 denarja, ki upam, da ga boste realizirali tako, kot se spodobi. Želim vam srečno pot.«
Predsedujoči čestita novoizvoljenemu županu Tariku Žigon in mu preda besedo.
Novoizvoljeni župan Tarik Žigon pozdravi in nagovori člane občinskega sveta: »Začel bom z
enim citatom, ki govori, da je življenje kot vožnja s kolesom, da bi ohranjali ravnotežje, se
moramo premikati naprej. To je Albert Einstein. Dragi občinski svetniki, izbrali smo novo pot, ki
jo bomo hodili skupaj. V dveh mesecih kampanje sem se trudil, da bi vsem v občini predstavil
svoje ideje, načrte za napredek naše občine. Sedaj je prišel čas novih priprav. Rad bi, da bo
naša občina sledila času in na vseh področjih postala vzgled ostalim občinam in še v večji
ponos našim občanom. Za doseganje tega pa se moram povezati, nasprotovanja nam ne bodo
prinesla boljšega jutri, zato moramo delovati složno. Kot sem obljubljal, bom na tej poti vodil z
Stran 5 od 8

željami in idejami vseh nas. Skupna pot je najboljša odločitev za vse, zato vam obljubljam, da
bom delal za vse in z vami. Več aktivnega sodelovanje bo slogan, ki nas bo spremljal v
naslednjih štirih letih. Skupno vodilo mi je povezovanje ljudi, ustvarjanje novega prijateljstva
med občani in vodenje v pozabo razdvojevanja občanov, ki smo mu bili priča zadnja dva
meseca. Stremel bom k ustvarjanju pozitivnega ozračja s poštenim in transparentnim delom,
predvsem pa želim z vami, občinsko upravo in svetniki, graditi, da bo naša občina postala biser
Goriške, v kateri bomo vsi občani pozitivno naravnani, polni optimizma in v prepričanju, da je
občina za ljudi in ne obratno. S popotnico, da se vam ne bom izneveril in da bom uresničil vaša
in svoja pričakovanja, vam želim tudi prijetne praznike, v letu 2019 pa mnogo sreče in zdravja
ter zaupanja. Obenem pa na vas obračam misel, da več glav več ve, zato misli vsakega zase
niso v redu, ampak moramo misli povezati.«
Predsedujoči odredi prekinitev seje občinskega sveta in nadaljevanje seje 21. 12. 2018 ob 16.
uri. Nakar sledi razprava o morebitnem nadaljevanju seje.
Predsedujoči ob 18.56 odredi 15 minutni odmor.
Seja se nadaljuje ob 19.15 uri.
Po razpravi predsedujoči predlaga glasovanje o tem ali se seja občinskega sveta nadaljuje ali
ne.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 7
PROTI 6
Sklep je sprejet.
Seja se nadaljuje.
Ad 7: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsedujoči pove, da je bil podan predlog Združenja Skupaj za imenovanje KMVVI v naslednji
sestavi:
1. Florida Petelin
2. Marko Švara
3. Jožef Hvalica
4. Karmen Furlan
5. Urban Martinuč
Marko Furlan za Listo za našo občino predlaga Vando Ožbot, ki je bil že pred tem članica te
komisije.
Drugi predlog poda Aleš Furlan v imenu stranke SD in predlaga imenovanje KMVVI v naslednji
sestavi:
1. Andraž Furlan
2. Vanda Ožbot
3. Boris Čoha
4. Marko Švara
5. Borut Zorn
Tretji predlog poda Urban Martinuč v imenu Liste za VAS in predlaga imenovanje KMVVI v
naslednji sestavi:
1. Andraž Furlan
2. Vanda Ožbot
3. Borut Zorn
4. Karmen Furlan
5. Marko Švara
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Predsedujoči da na glasovanje 1. predlog za imenovanje KMVVI v sestavi Petelin Florida,
Švara Marko, Hvalica Jožef, Karmen Furlan in Urban Martinuč.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 7
PROTI 7
Predsedujoči da na glasovanje 2. predlog za imenovanje KMVVI v sestavi Andraž Furlan,
Vanda Ožbot, Boris Čoha, Marko Švara in Borut Zorn.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 3
PROTI 10
Predsedujoči da na glasovanje 3. predlog. za imenovanje KMVVI v sestavi Andraž Furlan,
Vanda Ožbot, Borut Zorn, Karmen Furlan in Marko Švara.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 7
PROTI 7
Predsedujoči ugotovi, da sta predlog 1 in predlog 3 dobila enako število glasov zato se v
nadaljevanju glasuje po posameznih kandidatih.
Predsedujoči da na glasovanje predlog za imenovanje Floride Petelin.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 7
PROTI 4
Predsedujoči da na glasovanje predlog za imenovanje Marka Švare.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Predsedujoči da na glasovanje predlog za imenovanje Jožka Hvalice.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 7
PROTI 6
Predsedujoči da na glasovanje predlog za imenovanje Karmen Furlan.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 13
PROTI 0
Predsedujoči da na glasovanje predlog za imenovanje Urbana Martinuča.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI 14
ZA 10
PROTI 0
Predsedujoči ugotovi da je komisija sestavljena.
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme sklep o imenovanju komisije za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
1. FLORIDA PETELIN
2. MARKO ŠVARA
3. JOŽEF HVALICA
4. KARMEN FURLAN
5. URBAN MARTINUČ
Nataša Gorkič Barle pove, da sta s predsednikom Statutarno prave komisije večkrat premlevala
take zadeve in so zanje imeli rešitev, ki je zapisana v poslovniku v 107. členu, in sicer pravi 2.
odstavek: če kandidatna lista ni prejela večine glasov, kar se je v tem primeru zgodilo, se na to
glasovanje pozabi in se na isti seji opravi posamično glasovanje članov. Ker lista ni šla skozi, je
bilo pričakovati, da je bil problem posamičen član, ki pri posameznem glasovanju ne bi dobil
večina. V tem primeru pa so posamezni člani prvega predloga dobili večino in ker je KMVVI
sestavljena iz 5 članov, so po tem glasovanju dobili sestavljeno komisijo.
Predsedujoči se vsem zahvali, ugotovi, da je seja zaključena.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19.33.

Zapisala:
Katarina Žniderčič

Boris Čoha
Predsedujoči
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