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Številka: 011-02/2009-012
Datum: 9.9.2009

Zadeva: Zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila v
v ponedeljek 31. avgusta 2009 ob 19. uri v sejni sobi,
Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Roman Černivec, Mojca Ločniškar, Jože Rozman,
Mateja Gubanc, Miha Bergant, Romana Černivec, Leopoldina Kranjec, Franc Seršen
Anton Kosec, Aco Šuštar, Alojzij Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Rado Čuk;
mediji: Alenka Jereb – Kopitarjev glas;
opravičil odsotnost: Tone Logar Peter Podgoršek Primož Rebolj
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je najprej ugotovil odsotnost 3 svetnikov, nato pa v potrditev predlagal dnevni
red.
Roman Černivec je protestiral, ker so svetniki prejeli gradivo za 3. točko šele na seji
in predlagal, da se v kolikor ni zelo tehtnega razloga, seja prestavi na ustreznejši
termin.
Župan je pojasnil, da je bila dosedanja praksa taka, da so imena nagrajencev ostala
tajna do obravnave na seji, sama Komisija za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja pa zaradi dopustov članov tudi ni mogla zadeve obravnavati prej.
5i.1.1. SKLEP: Občinski svet za 5. izredno sejo potrjuje naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 2.

2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
Razprave in pripomb ni bilo.
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5i.2.1. Občinski Svet potrjuje zapisnik 21. redne seje
Za sklep jih je glasovalo 10.
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
Župan je prebral obrazložitve, ki so bile posredovane v gradivu in v potrditev
predlagal sklepe, ki jih je oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo.
5i.3.1. SKLEP: Občinsko priznanje Plaketa občine Vodice se podeli Tenis klubu
Kubu, za pomemben doprinos pri razvoju športnega in turističnega področja v
občini Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 11.
5i.3.2. SKLEP: Občinsko priznanje Plaketa občine Vodice se podeli
Smučarskemu društvu Strahovica, za 60 let uspešnega delovanja na področju
vrhunskega športa, športne vzgoje in rekreacije.
Za sklep jih je glasovalo 10.
5i.3.3. SKLEP: Občinsko priznanje Častni občan občine Vodice v letu 2009 se
podeli Ludviku Debevcu, za njegovo delo na področju ohranjanja kulturne
dediščine in razvoja občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 11.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec I

ŽUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.
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