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Številka: 011-06/2010-002 
Datum: 5.11.2010 

 
 

Zadeva: ZAPISNIK 1. REDNE - KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  
    OBČINE VODICE, ki je bila v  četrtek, 4. novembra 2010 ob 19.uri, v  
    sejni sobi,  Kopitarjev trg 1, Vodice  

 

PRISOTNI:  

Anton Logar, Joţef Rozman, Mojca Ločniškar, dr. Tomaţ Gyergyek, Marjan 
Podgoršek, Brane Podboršek, Mirjana Grgić, Peter Podgoršek, Miha Bergant, 
Maksimiljan Alfirev, Anton Kosec, Anton Kokalj, Aco Franc Šuštar, Sašo Sodnik; 

Občinska volilna komisija in člani občinske uprave 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev 

izvolitve župana 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Kot najstarejši med izvoljenimi v občinski svet je predsedovanje prevzel Maksimiljan 
Alfirev.  
Najprej je prebral dnevni red, ki je bil določen na podlagi 15b. člena Zakona o lokalni 
samoupravi.  
 

1. Na osnovi liste prisotnih in s štetjem je predsednik ugotovil, da je prisotnih 14 
novoizvoljenih članov sveta. 

2. Predsednik Občinske volilne komisije Danilo Grilj je prebral poročilo o 
izvolitvi v občinski svet in  izvolitvi ţupana.   

3. Na osnovi predhodno usklajenega seznama je predsedujoči predlagal da se v 
Komisijo za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 
župana imenujejo: za predsednika Peter Podgoršek ter za člana Tone 
Logar in Anton Kokalj.  
Za predlog jih je glasovalo vseh 14. 
Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor za delo komisije. 

4. Peter Podgoršek je podal poročilo in predlagal sklep o katerem so nato 
glasovali. Ker je komisija obravnavala tudi pritoţbo Romana Černivca ter 
ugotovila, da je neutemeljena, je predlagal, da se ji ne ugodi. 
SKLEP 1.4.1: Na podlagi 9. člena Poslovnika občinskega sveta občinski 
svet sprejme  sklep, da se vsem 14 svetnikom, ki so bili izvoljeni na 
splošnih volitvah dne 10.10.2010 in so oddali potrdila o izvolitvi, mandati 
potrdijo.  
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Občinski svet sestavljajo: 

• Anton LOGAR, roj. 25.6.1949, Brniška cesta 64, 1217 Vodice 

• Jožef ROZMAN, roj. 13.3.1946, Krvavška ulica 12, 1217 Vodice 

• Mojca LOČNIŠKAR, roj. 31.3.1968, Brniška cesta 68, 1217 Vodice 

• Tomaž GYERGYEK, roj. 22.5.1963, Pustnice 14A, 1217 Vodice 

• Brane PODBORŠEK, roj. 21.9.1954, Kamniška cesta 46, 1217 Vodice 

• Marjan PODGORŠEK, roj. 2.2.1963, Skaručna 22, 1217 Vodice 

• Mirjana GRGIĆ, roj. 4.6.1976, Polje 29, 1217 Vodice 

• Peter PODGORŠEK, roj. 12.2.1940, Vojsko 6, 1217 Vodice 

• Miha BERGANT, roj. 15.10.1980, Zapoge 3A, 1217 Vodice 

• Maksimilijan ALFIREV, roj. 14.2.1937, Utik 90, 1217 Vodice 

• Anton KOSEC, roj. 2.4.1953, Šinkov Turn 52, 1217 Vodice 

• Anton KOKALJ, roj. 18.7.1960, Šinkov Turn 55, 1217 Vodice 

• Aco Franc ŠUŠTAR, roj. 17.12.1968, Bukovica 3A, 1217 Vodice 

• Sašo SODNIK, roj. 5.4.1979, Utik 26, 1217 Vodice 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
Ker se šteje se, da je občinski svet s potrditvijo mandatov na podlagi 15b. člena 
Zakona o lokalni samoupravi odločil tudi  o pritoţbi zoper občinsko volilno komisijo 
glede podelitve mandatov za člane občinskega sveta, je predsedujoči ugotovil, da se 
pritoţbi ne ugodi. Občinska uprava naj pritoţnika obvesti o sprejetem sklepu s 
pravnim poukom, da lahko uveljavlja sodno varstvo na podlagi 101 člena Zakona o 
lokalnih volitvah in zadnjega odstavka 15b člena Zakona o lokalni samoupravi.  
 
5. Peter Podgoršek je podal poročilo komisije, ki je ugotovila, da je bil za ţupana 
Občine Vodice izvoljen Aco Franc Šuštar, saj je v drugem krogu prejel več kot 50% 
vseh volilnih upravičencev, ki so prišli na volišče. 
 
Predsedujoči je ugotovil:  

- da se je Občinski svet seznanil z izvolitvijo Acota Franca Šuštarja za    
  župana Občine Vodice. 

 - da je z ugotovitvijo o izvolitvi za župana Šuštar Acotu prenehal mandat 
   člana občinskega sveta na podlagi prvega odstavka 37.a člena in  
             prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi. 
Občinsko volilno komisijo je pozval, da do naslednje seje izvede nadaljnji 
postopek v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. 
 
Predsedujoči je novoizvoljenega ţupana je poučil, da od trenutka, ko je postal ţupan 
nima več pravice do glasovanja kot občinski svetnik. 
K besedi je povabil dosedanjega ţupana Braneta Podborška, ki se je zahvalil za 
dosedanje sodelovanje, čestital novoizvoljenemu ţupanu in mu izročil ţupansko 
verigo. Novoizvoljeni ţupan Aco Franc Šuštar se je predhodniku zahvalil za vse 
dobro, kar je naredil v preteklem mandatu. Zahvalil se je tudi podţupanu Antonu 
Koscu, svetnikom pa čestital za izvolitev. Povabil jih je k širokemu sodelovanju in 
delu za dobro vseh občanov. 
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6. Ker so bili na pripravljalnem sestanku ţupana in nosilcev kandidatnih list ţe podani 
predlogi za sestavo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je 
predsedujoči zaprosil kandidate, da predloţijo svoja soglasja. 
SDS je predlagala Petra Podgorška, Franc Stanonik in Lista za razvoj Toneta 
Logarja, NSi Kokalj Antona. 
Predlagal je javno glasovanje, ter glasovanje o vsakem kandidatu posebej.  
Mojca Ločniškar se je zavzela za javno glasovanje, z obrazloţitvijo, da je delo 
občinskega sveta javno. 
 
SKLEP: 1.6.1. O potrditvi Komisije za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja se glasuje javno. 
Za sklep jih je glasovalo 13.  
SKLEP: 1.6.2. Glasovanje bo potekalo za vsakega kandidata posebej. 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti nihče. 
SKLEP: 1.6.3. V Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se 
imenuje Peter Podgoršek.  
Za sklep jih je glasovalo 13.  
SKLEP: 1.6.4. V Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se 
imenuje Tone Logar.  
Za sklep jih je glasovalo 13.  
SKLEP: 1.6.5. V Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se 
imenuje Anton Kokalj.  
Za sklep jih je glasovalo 13.  
 
Predsedujoči je ugotovil da je Komisija s tem potrjena. 
Zaključil je prvo redno – konstitutivno sejo občinskega sveta in se zahvalil za 
sodelovanje in udeleţbo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50, nato je sledilo skupno fotografiranje in zdravica. 
 
 
 
Zapisnik pripravil Rado Čuk, višji svetovalec I 
 
 
 
      
           Ţupan Občine Vodice 
              ACO  ŠUŠTAR 

  
  

 
 


