OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Občinski svet

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

Številka: 011-01/2010-013
Datum: 10.9.2010

Zadeva: Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v sredo, 9. septembra 2010 ob 19. uri v sejni sobi,
Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Tone Logar, Roman Černivec, Mojca Ločniškar,
Joţe Rozman, Mateja Gubanc, Miha Bergant, Romana Černivec, Peter Podgoršek,
Leopoldina Kranjec, Franc Seršen, Aco Franc Šuštar, Alojzij Kosec, Anton Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Rado Čuk;
ODSOTNI: Primoţ Rebolj
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 29. redne seje
Sklep o podelitvi občinskih priznanj
Pobude, predlogi, vprašanja

1. Potrditev dnevnega reda
Ţupan je najprej predstavil dnevni red.
Razprave ni bilo.
30.1.1. SKLEP: Občinski svet za 30. redno sejo potrjuje predlagani dnevni red.
Za sklep jih je glasovalo 12.

2. Potrditev zapisnika 29. redne seje
Razprave na zapisnik ni bilo.
30.2.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 29. redne seje
Za sklep jih je glasovalo 10.
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3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
Ţupan je predstavil predloge za podelitev občinskih priznanj. Povedal je, da na javni
poziv ni prispel noben predlog, sam pa je kot ţupan pripravil dva predloga za
podelitev plakete Občine Vodice. Predstavil je sklepe Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter prebral obrazloţitve. Razprave ni bilo.
30.3.1. SKLEP: Občinsko priznanje Plaketa Občine Vodice se podeli Društvu
narodnih noš in kočijažev občine Vodice za ohranjanje in gojenje tradicije
slovenskega naroda.
Za sklep jih je glasovalo 13, proti nihče.
30.3.2. SKLEP: Občinsko priznanje Plaketa Občine Vodice se podeli Pevski
skupini Društva upokojencev Vodice za ohranjanje in razvoj kulturne tradicije
petja in igranja.
Za sklep jih je glasovalo 13, proti nihče.
4. Pobude, predlogi in vprašanja
-

Ţupan je najprej podal odgovor na svetniško vprašanje glede priklapljanja
posameznih stanovanjskih objektov na infrastrukturo ob Krvavški ulici, ki ga je
na prejšnji seji postavil Joţe Rozman. Ţupan je odgovor, ki je bil posredovan
svetnikom na seji in je tudi sestavni del gradiva za 30. redno sejo prebral in
dodal, da se je v preteklih dneh sestal z ţupnikom in dobil dober vtis glede
moţnosti ureditve odprtih vprašanj v bliţnji prihodnosti.

-

Podţupan Anton Kosec je podal dva predloga:
 V volilni številki občinskega glasila naj bi imela vsaka stranka ali lista
na razpolago eno stran za predstavitev programa in kandidatov. Tako
za svetnike kot za ţupana.
 Prva povolilna številka Kopitarjevega glasa naj bi v »novinarskem
jeziku« predstavila rezultate volitev tudi za vsako posamezno volišče.

-

Mojca Ločniškar je predlagala naj vsi nosilci posameznih političnih občinskih
funkcij svojo funkcijo opravljajo ločeno do konca mandata. Protestirala je proti
nastopu predsednika NO na pikniku upokojencev.

-

Aco Šuštar je protestiral proti izločevanju nekaterih pevskih skupin (NE-ŠE) od
moţnosti za nastopanje ob občinskem prazniku.

-

Ţupan je izrazil začudenje nad pripombami svetnika Šuštarja in povabil k
sodelovanju, če je tak interes, saj ni bil seznanjen s kakršno koli vlogo glede
sodelovanja ansambla.
Glede predvolilne številke KG je podprl predlog podţupana (objava teden dni
po vloţitvi kandidatur).
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Ţupan je za zaključek čestital svetnicam in svetnikom ob občinskem prazniku
in za zaključek mandata vsakemu podaril grb Občine Vodice, delo pečarstva
Fujan in knjigo Osamosvojitev Slovenije, avtorice dr. Rosvite Pesek.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisnik pripravil:
Rado Čuk – višji svetovalec I
ŢUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.
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