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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-1/2019-2 

Datum: 10. 12. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. konstitutivne seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v četrtek, 6. 12. 2018, ob 16.30 
v sejni sobi občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 
 
Prisotni člani sveta: Barle Ana, Bradeško Dominik, Djukić Dragan, Iskra Ines, Jamnik Marjeta, 
Javeršek Mirko, Kogovšek Rok, Kolarič Špela, Kuhar-Bizjak Mateja, Kuralt Tomaž, Marn Stanislav, 
Medar Uroš, Merjasec Leon, Prešeren Nada, Rep Ivo, Špenko Ivan, Šušteršič Miran, Teršan Alojzij, 
Tršan Danica, Ulanec Stanislav, Verovšek Darinka, Vidmar Ladislav, Židan Valjavec Cvetka 
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, Martina Hren - predsednica Občinske volilne komisije, Sonja 
Rifel – tajnik Občinske volilne komisije, Silvana Markič – direktorica občinske uprave, Sanja Malej, 
Katja Gomboši Telban, Katarina Blažič, Matej Osolnik, Jožica Fartek in Katarina Snoj iz občinske 
uprave, povabljeni novinarji 
 
Začetek seje je bil ob 16.35 uri. 
 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode v 8. členu, v skladu s 15.b členom Zakona o lokalni 
samoupravi določa, da prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan, izvoljen v prejšnjem 
mandatu. Sejo vodi najstarejši prisotni član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog 
najstarejšega člana sveta določi svet. Kot najstarejši član sveta je sejo vodil Stanislav Marn. 
 
Predsedujoči je povedal, da so s sklicem seje prejeli dnevni red 1. konstitutivne seje Občinskega 
sveta in je naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana 
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 

mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 
6. Slovesna prisega novoizvoljenega župana in nagovor 
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja 

 
Predsedujoči je povedal, da 9. člen Poslovnika določa, da svet o dnevnem redu konstitutivne seje 
ne razpravlja in ne odloča. 
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K 1. točki dnevnega reda 
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 23 novoizvoljenih članic in članov sveta. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET IN 
VOLITEV ŽUPANA 
 
Predsednica Občinske volilne komisije ga. Martina Hren je podala Poročilo o izidu rednih volitev 
članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 18. novembra 2018 in Poročilo o izidu rednih volitev 
župana Občine Medvode 18. novembra 2018. 
  
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih 
volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode, ki so bile dne 18. novembra 2018 in Poročilom o 
izidu redih volitev župana Občine Medvode, ki so bile 18. novembra 2018.  
 
Prisotnih je bilo 23 novoizvoljenih članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB IN PRIPRAVO 
PREDLOGA POTRDITVE MANDATOV ČLANOV SVETA IN UGOTOVITVE IZVOLITVE 
ŽUPANA 
 
Predsedujoči je prebral določbo 10. člena Poslovnika občinskega sveta, ki določa, da svet na prvi 
seji izmed navzočih članov imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljevanju: mandatna komisija). Člane komisije lahko 
predlaga vsak član sveta. 
 
Predsedujoči je za predsednika in člana mandatne komisije predlagal naslednje kandidate: 

1. Uroš Medar – predsednik 
2. Stanislav Ulanec – član 
3. Danica Tršan – članica 

 
Predsedujoči je povedal, da drugi odstavek 10. člena Poslovnika občinskega sveta določa, da svet 
glasuje o predlogih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani 
komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.  
 
Ker ni bilo vloženih dodatnih predlogov, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednje 
SKLEPE: 
 
1. Za predsednika mandatne komisije se imenuje Uroš Medar. 
 
Prisotnih je bilo 23 novoizvoljenih članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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2. Za člana mandatne komisije se imenuje Stanislav Ulanec. 
 
Prisotnih je bilo 23 novoizvoljenih članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
3. Za članico mandatne komisije se imenuje Danico Tršan. 
 
Prisotnih je bilo 23 novoizvoljenih članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 16.50, po imenovanju mandatne komisije, je predsedujoči odredil odmor, med katerim je 
mandatna komisija zasedala. 
 
 
Seja se je nadaljevala ob 17.00.  
 
    
K 4. točki dnevnega reda 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MADNATOV ČLANOV SVETA  
 
Predsednik mandatne komisije Uroš Medar je podal Poročilo o pregledu Poročila Občinske volilne 
komisije, potrdil o izvolitvi članov sveta in župana ter vsebini in upravičenosti pritožb kandidatov, 
predstavnikov kandidatov oziroma list kandidatov. 
 
Predsedujoči je povedal, da 11. člen Poslovnika določa, da svet potrdi mandate članov sveta na 
predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini 
in upravičenosti pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. Nadalje je 
povedal, da svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa 
odloča posebej. Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega 
mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali 
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste. 
 
Predsedujoči je na predlog mandatne komisije predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode potrjuje mandate naslednjim članicam in članom Občinskega sveta 
Občine Medvode: 

1. Danica Tršan 
2. Ivo Rep 
3. Cvetka Židan Valjavec 
4. Alojzij Teršan 
5. Uroš Medar 
6. Špela Kolarič 
7. Ana Barle 
8. Ladislav Vidmar 
9. Darinka Verovšek 
10. Nada Prešeren 
11. Ivan Špenko 
12. Ines Iskra 
13. Leon Merjasec 
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14. Rok Kogovšek 
15. Marjeta Jamnik 
16. Mateja Kuhar Bizjak 
17. Dragan Djukić 
18. Stanislav Ulanec 
19. Dominik Bradeško  
20. Miran Šušteršič 
21. Tomaž Kuralt 
22. Mirko Javeršek 
23. Stanislav Marn 

  
Prisotnih je bilo 23 novoizvoljenih članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN ODLOČANJE O PRITOŽBAH KANDIDATOV ZA 
ŽUPANA 
 
Predsednik mandatne komisije Uroš Medar je podal Poročilo o pregledu Poročila Občinske volilne 
komisije, potrdila o izvolitvi župana ter vsebini in upravičenosti pritožbe kandidata oziroma 
predstavnika kandidature za župana. 
 
Predsedujoči je na predlog mandatne komisije predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode na podlagi Poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev 
župana Občine Medvode na dan 18. novembra 2018 in Potrdila o izvolitvi za župana Občine 
Medvode ugotavlja, da je za župana Občine Medvode izvoljen Nejc Smole. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Predsedujoči je čestital županu k izvolitvi. 
 
Predsedujoči je povedal, da 12. člen Poslovnika določa, da, ko se svet konstituira, nastopijo 
mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta in županu pa preneha. 
Novoizvoljeni župan nastopi funkcijo z dnem, ki sledi dnevu konstitutivne seje, zato bo nadaljeval z 
vodenjem seje.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
SLOVESNA PRISEGA NOVOIZVOLJENEGA ŽUPANA IN NAGOVOR 
 
Župan Nejc Smole je podal slovesno prisego. Po krajšem kulturnem programu je nadaljeval z 
nagovorom.   
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Predsedujoči je povedal, da 13. člen Poslovnika določa, da, ko je svet konstituiran, najprej imenuje 
izmed svojih članov predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
kot svoje delovno telo.   
 
Skladu z 31. členom Statuta Občine Medvode ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta. Komisija ima predsednika in 
šest članov.  
 
Člani občinskega sveta so na mizo prejeli s strani predlagateljev, članic in članov občinskega sveta, 
predlog sklepa sestave Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki se glasi: 
 
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje: 
 
Predsednica: 

1. Darinka Verovšek, Žlebe 13 C, 1215 Medvode 
 
Člani: 

1. Rok Kogovšek, Gorenjska cesta 50, 1215 Medvode 
2. Špela Kolarič, Finžgarjeva ulica 6, 1215 Medvode 
3. Nada Prešeren, Spodnje Pirniče 36 B, 1215 Medvode 
4. Stanislav Marn, Bogatajeva ulica 17, 1215 Medvode 
5. Tomaž Kuralt, Goričane 8 H, 1215 Medvode  
6. Stanislav Ulanec, Spodnje Senica 37, 1215 Medvode 

 
Predsedujoči je prisotne pozval, da, v kolikor ima še kdo predlog za predsednika in člane komisije, 
naj ga predloži v obliki liste. 
 
Predsedujoči je dal besedo Draganu Djukiću, ki je povedal, da se sedaj prvič odstopa od prakse 
Občine Medvode, od prakse občinskega sveta in prejšnjih županov ter se predlaga lista sedmih 
kandidatov za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V preteklosti je bilo 
vedno tako, da se je imenovalo prvih sedem list po rezultatu in ni bilo problema. Dodal je, da je 
kot dolgoletni član občinskega sveta dolžan opozoriti na praznino v Statutu in Poslovniku. V 31. 
členu Statuta piše, da ima svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo 
imenuje izmed članov občinskega sveta. Kot je povedal že predsedujoči, 13. člen Poslovnika 
določa, da svet najprej imenuje izmed svojih članov predsednika in člane komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje delovno telo, vendar pa ni predviden postopek in na 
podlagi česa se imenuje. Predlagal je, da se uveljavlja prejšnje načelo, ki je bolj demokratično. 
Člani komisije naj se imenujejo od prvega, ki je dobil največ glasov, do sedmega, ki je še vključen. 
Predlagal je, da poda predsedujoči njegov predlog na glasovanje. 
 
Predsedujoči je opozoril na določilo 32. člena Statuta ter dodal, da je bil predlog sestavljen na 
podlagi volilnega rezultata v skladu s tem določilom. Dodal je še, da je bil na koordinaciji, ki je 
potekala pred sklicem konstitutivne seje, nosilcem kandidatnih list predstavljen in obrazložen ključ, 
ki upošteva volilni rezultat in na podlagi katerega je bil sestavljen predlog.  
 
Katarina Snoj je povedala, da drugi odstavek 32. člena Statuta določa, da je pri imenovanju 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet dolžan upoštevati volilni 
rezultat, tako da se na kandidatno listo določi člane sveta – predstavnike svetniških skupin, ki so 
dobile največ glasov. Predlog je torej podan v skladu s Statutom. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
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 V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje: 

Predsednica: 
1. Darinka Verovšek, Žlebe 13 C, 1215 Medvode 

 
Člani: 

1. Rok Kogovšek, Gorenjska cesta 50, 1215 Medvode 
2. Špela Kolarič, Finžgarjeva ulica 6, 1215 Medvode 
3. Nada Prešeren, Spodnje Pirniče 36 B, 1215 Medvode 
4. Stanislav Marn, Bogatajeva ulica 17, 1215 Medvode 
5. Tomaž Kuralt, Goričane 8 H, 1215 Medvode  
6. Stanislav Ulanec, Spodnje Senica 37, 1215 Medvode 
 

 

Dragan Djukić je podal obrazložitev glasu. Povedal je, da bo glasoval proti podanemu predlogu. 
Poslovnik v 13. členu nič ne določa, na kakšen način in na kakšni podlagi se imenuje komisija. 
Vztraja pri svojem stališču, da so kot do sedaj po volilnem rezultatu bile uvrščene liste do sedmega 
mesta. Glasoval bo proti.    
 
Prisotnih je bilo 23 novoizvoljenih članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov, PROTI je glasoval 1 član. 
Sklep je bil sprejet.            
 
Predsedujoči se je prisotnim zahvalil za uspešno zaključeno konstitutivno sejo Občinskega sveta 
Občine Medvode ter vse povabil na prižig luči ob 18. uri na trg pred Občino Medvode.   
 
 
Občinski svet je s sejo končal ob 17.35. 
 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        Stanislav Marn  
 


