oBč!NA voDlGE

Kopitariev

tą

11

1217 Vodice

tel: oí/833-2Gío
farc oí/833-2&3o
www.vodice.si
obcina@vodice.si

POTRJEN
Datum:
27. 11.2018
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I
ZAPISNIK

í. redne

seje občinskega sveta občine Vodice, kije bila V torek, 27. novembra 2018, ob
18.00 V sejnĺ sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

Prisotnl člani občinskega sveta: Żiga Janežič,Branko Bogovič, Luka Rozman, Tilen Jeraj,
Rudĺ Kopač, Silva Kralj, Miran Vertačnik, dr. JoŽe Podgoršek, Milan Cebulj, Aco Franc

Šuštar,Margareta Barle, Anton Kosec, Jaka Šimnovec.

odsotni člani občinskega sveta: dr' TomaŽ Gyergyek, Anton Kokalj.
PoIeg ělanov občinskega sveta so bila na seji prisotni še: Majda Peterlin, direktorica
občinske uprave; Kaia Zupanek, občinska uprava; Kristina BoŽič, občinska uprava; Janko
Bilban, predsednik občinske volilne komisije; Helena Cerin, namestnica odgovorne urednice
Kopitarjev glas; Aleš SenoŽetnik, novinar Gorenjski glas; Maja Drešar.
Se/ä se/'e pričela ob 18:00.

Anton Kosec, najstarejši član občinskega syeŕa občine Vodice, zapisnik je
pisala Kaja Zupanek, občinska uprava občine Vodice'

Seyb 7'e vodil

POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je v uvodu pozdravil Vse navzoče in jim čestital ob izvolitvi. Seznanil je s
predlaganim dnevnim redom 1. redne (konstitutivne) seje:

1' Ugotovitev števiĺanavzocih novoizvoljenih članov sveta
2. lmenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta

in ugotovitev o
izvolitvi Župana (mandatne komisije)
3' Poročilo občinske volilne komisĺje o izidu volitev članov občinskega sveta občine
Vodice na lokalnih volitvah dne 18.11.2018
4. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za żupana občine Vodice na
lokalnih volitvah dne 18.11.2018
5. Poročilo Komisĺje za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o
izvolitviŽupana (mandatne komisije) in potrditev mandatov izvoljenim članom
občinskega sveta občine Vodĺce
6. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o
izvolitvi župana (mandatne komisije) in seznanitev z izvolitvijo Župana občine Vodice
7. Slovesna prisega Župana
8. lmenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja'

V skladu s Poslovnikom občinski svet o dnevnem redu ni razpravljal in ni odločal.
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Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18:09 prisotnih'13 clanov občinskega sveta
občine Vodice' Clani so se pred prihodom na sejo izkazali s potrdłlom, ki ga je izdala
občinska volilna komisija in osebnim dokumentom.
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IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV CLANOV OBCINSKEGA
SVETA tN UGoToVlTEV o lzVoLtTVl ŽUPANA (MANDATNE KoMtslJE)

Predsedujočije pojasnil, da na konstitutivni seji občinski svet izmed navzočih članov najprej
imenuje triělansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o
izvolitvi Župana (v nadaljevanju: mandatno komisijo). Naloga mandatne komisije je, da
pregleda poročili občinske volilne komisije ter potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta,
potrdilo o izvolitvi Župana ter morebitne pritoŽbe kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list.
Na podlagi opravljenega pregleda pripravi poročilo s predlogom potrditve mandatov članov
občinskega sveta, kiga predloŽi občinskemu svetu.

Na podlagi predhodnih usklajevanj med nosilci vseh štirih izvoljenih kandidatnih list in
Župana dne 22'11.2018 so bili oblikovani naslednji predlogi za ćlane komisije:
- predsednik: dr. JoŽe Podgoršek,
- član: Ziga Janežić,
- član: Milan Cebulj.
Drugi predlogi za člane mandatne komisije niso bili podani.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
1.2.1 SKLEP:

občinski svet občine Vodice imenuje Komisijo za potrditev mandatov
članov sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatno komisljo) v

sestavi:
- predsednik: dľ. Jože Podgoršek,
- član: Ziga Janežič'
- član: Milan cebuli.
Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

ZA:13 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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PoRoclLo oBcINsKE VoLILNE KoMIslJE o lzlDu VoLITEV cl_łlĺov
oBčlNsKEGA SVETA oBclNE VoDlcE NA LoKALNIH VoLITVAH DNE
18.11.2018

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Poročilo je podal Janko Bilban, predsednik občĺnskevolilne komisije. lzvoljene člane
občinskega sveta seznani z izidom volitev za ćlane občinskega sveta ĺn pove, da občinska

voli|na komisija ni prejela nobenega ugovora zaradi nepravilnosti prĺ delu volilnih odborov'

Razprava:
Anton Kosec v razpravi izpostavi, da je občĺnskavolilna komisija na glasovnico za volitve
članov občinskega sveta občine Vodice umestila znak oziroma simbol Liste SRCE občine
Vodice. Uporaba znaka oziroma simbola neodvisnih list v skladu z določbami Zakona o
volitvah v drŽavni zbor (ki se uporablja glede vprašanj, kizZakonom o lokalnih volitvah niso
urejena) in ustaljeno sodno prakso nĺ dovoljena.
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Janko Bilban pove, da občinska volilna komisija na navedeno določbo zakona ni

bila

posebej opozorjena, zato ob potrjevanju vsebine in oblike glasovnic na omenjeni člen ni bila
pozorna.

Anton Kosec je izrazil upanje, da se v bodoče take napake ne bodo veö ponovile.

Po razpravije bil spĘet naslednji sklep

í.3.1 SKLEP:

oběinski svet občine Vodice se seznani s Poročilom občinske volilne
komisije o izidu volitev članov oběinskega sveta občine Vodice na
lokalnih volitvah dne 18.11.2018, št. 04101-3í/2018-003' z dne
19.1í.20í8.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

ZA.13 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

4 PoRoctlo

oBclNsKE VoLILNE

o

lzlDu VoL|TEV zA ŽUPANA oBcINE

VODICE NA LOKALNIH VOLITVAH DNE 18.11.2018

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabĺlom na sejo.

Poročilo je podal Janko Bĺlban, predsednik občinske volilne komisĺje. lzvoljene člane
občinskega sveta seznani z izidom volitev za župana občine Vodice in pove, da občĺnska

volilna komisija ni prejela nobenega ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep

í.4.íSKLEP:

oběinski svet občine Vodice se seznani s Poročilom občinske volilne
komisije o izidu volitev za župana občine Vodice na lokalnih volitvah
dne í8.1 1.2018, št. 04í0í-3112018-002, z dne 19.11.2018.

Glasovanje:

Prisotnĺh: 13 članov;

ZA:13 članov;

PROTI: / .
Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsedujoči pred nadaljevanjem seje predlaga, da se mandatni komisiji v pregled predloŽi
poročilo občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta ter morebitne
pritoŽbe kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list.

Ob 18.25 uri predlaga prekinitev seje za 15 minut, da se lahko komisija sestane in opravi
svoje delo.
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POROCILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV CLANOV OBCINSKEGA
SVETA !N UGoToVITEV o lzVoLlTVI Župłľĺn(MANDATNE KoMtslJĐ lN
PoTRDITEV MANDAToV lzvoĹ.lÉľ,llľlcLAŃoú oriČlľsrEGA SVETA oBcINE

VODICE
=

===-=

---------

E

Predsedujoči ob preverjanju prisotnosti ob 18.40 uri ugotovi, da
občinskega sveta občine Vodice.

je prisotnih 13

članov

t

Poročilo je podal dr. JoŽe Podgoršek, predsednik mandatne komisije, kije ugotovĺla:

-

da je občinska volilna komisija dodelila mandate članom občinskega sveta v skladu
Zakonom o lokalnih volitvah in strokovnimi navodili Dźavne volilne komisije,

z

da občinska volilna komisija in občinski svet na izid volitev nista pĘela nobene
pritoŽbe kandidatov za ćlane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list.

Mandatna komisija je poročilo predloŽila občinskemu svetu in mu predlagala, da sprejme
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom občinskega sveta občine Vodice. Vsebina
poročila je objavljena v gradivu, kije priloŽeno temu zapisniku.

Predsedujoči ugotovi,

da so glede na dano poročilo izpolnjeni pogoji za

sprejem
predlaganega sklepa. Ker ni bilo podanih pritoŽb ter ugovorov in ker noben mandat ni sporen
predlaga, da se mandati potrdijo s skupnim glasovanjem.

Razprave ni bilo.

SpĘet je bil naslednji sklep
1.5.1 SKLEP:

občinski svet občine Vodice ugotovi, da pritožbe kandidatov za čIane
občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list niso bile vložene
in spĘme Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom oběinskega
sveta občine Vodlce.

Glasovanje:

Prisotnĺh: 13 članov;

ZA:13 članov;

PROTI: / .
Sklep je bil sprejet soglasno.
S tem je potrjen mandat občinskim svetnikom za mandat 2018 _2022'
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POROCILO KOMISIJE ZA POTRDTTEV MANDATOV CLANOV OBCINSKEGA
SVETA lN UGoToVlTEV o tzVoLlTVt Župłrua (MANDATNE KoMlslJE) lN
sEzNANlT Ev z lzv oLlTVIJo Žu płlĺĺ
oBcl N E VoDlc E

Poročilo je podal dr. JoŽe Podgoršek, predsednik mandatne komisije, kĺje ugotovila:

-

da je občinska volilna komisija ugotovila izid volĺtev za Župana občine Vodice v
skladu zZakonom o lokalnih volitvah in strokovnimi navodĺli Dżavne volilne komisije,
da občinska volilna komisija in občinski svet na izid volitev nista prejela nobene
pritoŽbe ka nd idatov za Župana a i predstavn kov ka nd idatu r za Župana.
da je za Župana občine Vodice izvoljen Aco Franc Šuštar,rojen 17.12.1968,
Bukovica pri Vodicah 3 a, 1217 Vodice.
l

i

Mandatna komisija je poročilo predloŽila občinskemu svetu in mu predlagala, da sprejme
Ugotovitveni sklep o izvolitvi Župana občĺneVodice. Vsebina poročila je objavljena v gradivu,
kije priloŽeno temu zapisniku.

Predsedujoči ugotovi, da so glede na dano poročilo izpolnjeni pogoji za sprejem
predlaganega sklepa. Ker ni bilo podanih pritožb ter ugovorov in ker noben mandat ni sporen
predlaga, da se mandati potrdijo s skupnim glasovanjem.
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Predsedujoči ugotovi,

predlaganega sklepa.

da so gĺede na dano poročilo izpolnjenĺ pogoji za

sprejem

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

í.6.1 SKLEP:

občinski svet občine Vodice ugotovi, da pritožbe kandidatov za
župana ali predstavnikov kandidatur za źupana nlso bile vloŽene in

sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi Aca Franca Suštarja za župana
občine Vodice.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsedujoči ugotovi, da je istĺ kandidat izvoljen za župana in za člana občinskega sveta,
zato predlagam, da se novoizvoljeni Župan izjavi, ali sprejema mandat župana'

Župan Aco Franc Šuštarse izjavi, da sprejema mandat Župana. Żupan se izloči iz
nadaljnjega glasovanja.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi predsedujoči ugotavlja, da sta funkcijĺ Župana in
občinskega svetnika nezdruŽljivi, zato daje na glasovanje naslednji sklep:
í.6.2 SKLEP:

občinski svet obělne Vodice zaradi nezdružljlvosti funkcij spĘme
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki
ie bil izvolien za župana.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsedujoči ugotavlja, da je sklep sprejet soglasno in lahko občinska volilna komisija zaćne
postopek za potrditev mandata nadomestnemu članu v skladu z zakonom.
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sLoVEsNA PRISEGA ŽUPANA

Predsedujoči Županu Acu Francu Šuštarjučestita k izvolitvi in mu preda besedo za nagovor

ĺn slovesno prisego.

Żupan nagovori svetnike in se za opravljeno delo in dobro sodelovanje v preteklem mandatu
se zahvali članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles, Nadzornega odbora,
Uredniškega odbora, občinske volilne komisije, ravnateljema in zaposlenim obeh zavodov,
predsednĺkom društev in vsem ostalim, ki so pomagali prĺ realizaciji projektov. Slovesno
priseŽe, da bo vestno in odgovorno opravljal svojo dolŽnost, da bo spoštoval pravni red
Republike Slovenije in občine Vodice ter da bo z vsemi močmi deloval za čast, blaginjo,
napredek in za razvoj občine Vodice in vseh njenih občank in občanov. Novoizvoljenim
svetnikom čestita k izvolitvi in jih v Želji po nadaljnjem uspešnem sodelovanju seznani s
kĺjučnimitekočimi in načrtovanimi ĺnvesticijami.
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IMENOVANJE KOMISIJE
IMENOVANJA

ZA

MANDATNA VPRASANJA, VOLIWE

IN

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bĺlo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo

Predsedujoči poda uvodno obrazložitev, v kateri pojasni, da je dosedanji Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je delovno telo občinskega sveta, pretekel
mandat. Ker je komisija za nemoteno nadaljnje delo občine Vodice potrebna, predlaga, da jo
občinski svet imenuje na 1. redni (konstitutivni) seji.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu s Statutom in Poslovnikom
ne sme imeti manj kot pet članov' Na podlagi predhodne uskladitve med nosilci vseh štirih
izvoljenih kandidatnih list in Župana, dne 22'11.2018, se predlaga komisija v sestavi:
predsednik: Žiga JaneŽič,
namestnik predsednika: dr. JoŽe Podgoršek,
član: Anton Kokalj,
član: Jaka Šimnovec,
članica: Margareta Barle.

_

Predsedujočĺpredlaga,

da občinski svet o predlogih članov Komĺsije za

vprašanja, volitve in imenovanja glasuje javno.

mandatna

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep

1.8.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice imenuje Komisijo

vprašania, volitve in imenovanja v sestavi:
- predsednik: Ziga JaneŽič,
- namestnik predsednika: dr' JoŽe Podgoršek,
_ član: Anton'Kokalj'
- ělan: Jaka Šimnovec'
- ělanica: Maľgareta Barle.

za

mandatna

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;

ZA:12 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

Predsedujoči se zahvali za prĺsotnost in ob '19.10 zaključi 1. redno (konstitutivno) sejo s
povabilom na sproščenodruŽenje v dvorani Kulturnega doma Vodice. Najavljeno
fotografiranje bo izvedeno po eni od prihodnjih sej' na katerĺ bodo zbrani vsi svetniki in bo że
imenovan nadomestni član občinskega sveta.

Zapĺsala

KajaZupanek, dipl. kom. (UN)
ka lll

Ń

V

Anton Kosec, \ ,v-.
Predsedujoči občinskemu svetu
občine Vodice
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PoRočlLo
Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
o izvolitvi župana (mandatne komisije)
Komisija za potrditev mandatov ělanov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi źupana
(mandatne komisĺje), v sestavi:
predsednik: dr' JoŽe Podgoršek,

-

član Żiga JaneŽić,

ělan: Milan Čebulj,
je obravnavala Poroěilo občinske volĺlne komisije o izĺdu volitev članov občinskega sveta
občine Vodice na lokalnih volitvah dne 18.11'2018, št. 04101_31/2u8-ao3, z dne
19.'l1.2a18, in pregledala potrdila o ĺzvolitvíčlanom oběínskega sveta.

Komisĺja za gotĺdiżevmandatov članov občinskega sveta in ugotovĺtev o izvolitvi župana
(mandatne komisije) je ugotovila:

-

_

daje oběĺnska volilna komisija dodelila mandate ělanom oběinskega sveta v skladu z
Zakonom o loka|nih volitvah in strokovnimi navodilĺ Dĺžavnevolilne komisije,

da občinska volilna komisija ĺn občinski svet na izid volitev nista pĘela nobene
pritoŽbe kandidatov za ćlane oběinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list.

Komisĺja za potrditev mandatov članov oběinskega sveta ĺn ugotovitev o ĺzvolĺtvižupana
(mandatne komisije) predlaga občinskemu svetu, da sprejme Sk|ep o potrditvi mandatov
izvoĺjenim članom oböinskega sveta občine Vodĺce'
dr' Jože Podgoršek, predsednik

Żiga Janežiö, član
Milan tebulj, član

PoRočlLo
Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
o izvolitvi župana (mandatne komisije}
Komisija za potíditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovĺtev o izvoĺitvi Župana
(mandatne komisije), v sestavi:
pĺedsednik: dr. Joże Podgoršek,
ělan: Żiga Janežič;,
član: Milan Čebulj,
je obravnavala Poročilo občinske vo]ilne komĺsije o izidu volitev za Župana oběine Vodice na
lokalníh votitvah dne 18.11.2a18, śt'o4't01-31ĺ2018-002, z dne 19.11.20'18, in pregledala

_
_
_

potrdilo o ízvolitvi župana oběine Vodice.

Komisija za potrditev mandatov č]anov oběínskega sveta in ugotovitev o izvolitvi Župana
(mandatne komisije) je ugotovĺla:

-

da je oběinska volĺlna komisija ugotovila izid volitev za źupana oběine Vodice v
sktadu zZakonom o lokalnih votĺtvah in strokovniminavodĺli DrŽavne volilne komisije,

-

da občinska volilna komisíja in občinskĺsvet na izid volítev nista pĘela nobene

-

da je

pritoŽbe kandĺdatov za żupana ali predstavnĺkov kandidatur za župana'

za

Żupana občine Vodjce ĺzvoĺjenAco Franc Šuštar,rojen 17.12.'1968,
Bukovica pri Vodicah 3 a, 1217 Vodice.

Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvołitvĺ iupana
(mandatne komisije) predlaga občinskemu svetu, da spĘme Ugotovitvenĺ sklep o izvolitvĺ
Župana občine Vodice.
dr. JoŽe Podgoršek, predsednik

Żiga Janeżič,ělan
Mĺlan Cebulj, ělan

