
OBCINA VODICE Kopitarjev trg 1,1211 Vodice
tel: 0í/833'26'í 0
fax: 0{ /833'26-30

wwr,v.vodice.si
obcina(Ovodice si

Datum:
Številka

26.6.2017
90000-06/201 7-003

Zadeva ZAPISNIK

2. dopisne seje občinskega sveta oběine Vodice, ki je potekala od torka,20, 6. 2017, od
'14.00 ure, do petka, 23.6.2017, do 15.00 ure.

Sklicu 2. dopisne seje s predlaganim dnevnim redom je bĺlo priloŽeno gradivo in glasovnica z

navodili za glasovanje,

Gradivo je bilo poslano Vsem ělanom občinskega sveta občine Vodĺce.

::"=:9ľ:Y:!:=T="=Ľ::ł==============================================
V skladu z določili tretjega odstavka 27 ' ćlena Poslovnika občinskega sveta obcine Vodice
(Uradno glasilo občinä Ýodice, št. 9/2o15) je dopisna seja sklepčna, Ęe 

je bilo vabilo poslano

Vsem članom sveta, od katerih je vročitev potrdila več kot polovica. Šte1e se, da so Vročitev
potrdili člani, ki so glasovali.

Do petka, 23.6.2017, do 15. ureie bilo prejetih'l1glasovnic.

Dopisna seja je sklepčna

1. Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:

Glasovanje:
7A. 11 clanov;
PROTI: /

Sktep je bil sprejet.

2' Mnenje občine Vodice o kandidatu za direktorja Mestne knjiŽnice Ljubljana

Predlog sklepa,

občinski svet občine Vodice se je seznanil s podanim Predlogom in

2D.1.1 SKLEP občinski svet občine Vodice je potrdil dnevni red 2. doPisne seje
občinskega sveta občine Vodice, ki je potekala od torka, 20.6.2017
od í4.00 ure do 23.6.2017 do 15.00 ure

rv

2D,2.1SKLEP
kandidatki .T Zorko a ozitivno mne k imenovan uza



diľektorico Mestne kniižnice Liubliana.

Glasovanje:
ZA.11članov;
PROTI: /

Sklep je bil spľejet.

Glasovnice so priloŽene originalu zapisnika

Zapisala

Kaja Zupanek, dipl. kom. (UN) Aco Franc Suštar'Żupan 
občine Vodice
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OBCINA VÜĺ_/ĺ''-ł:
opČĺNsxnUPRAVA

ogělľn YoDlcE !ĺcpltrr|ov tl 1| 12|l vcdlc.
tol: oí - tt3 26 í0
Í.r! oí . ü!3 26 t0

www.vodicg.ď
obcine@vodlco.sl

Datum: 20.6.2017
Številka: C:1--1$'3*-; --,JS,/3)1+ - Ou,6

GLASOVNICA ZA 2. DOPISNO SEJO
oBč|NSKEGA svETA oBttNE VoDtcE,

ki poteka od torka, 20.6.20'lT od í4.00 ure do petka, 23.6.2o1T, do í5.00 ure.

í. Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:
občinski svet občine Vodice je potrdil dnevni red 2. dopisne seje oběinskega sveta oběine
Vodice, ki je potekala od torka, 20. 6. 20'17 od 14.00 ure do petka, 23. 6. 2017 , do 15,00 ure.

PROTI

2. Mnenje oběine Vodice o kandidatu za diľektoria Mestne knjižnice Ljubljana

Predlog sklepa
oběinskí svet oběine Vodice se je seznanil s podanim predlogom ĺn kandidatki mag. Teji
Zorko podaja pozitivno mnenje k imenovanju za direktorico Mestne knjiżnice Ljubljana.

PROTI

Datum . 20.6.2017

lme in priimek člana: Rok Cankar Podpĺs: ,eeé &rrź"-

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se na glasovnici izpolni datum, ime ĺn priimek s podpisom ter se obkroži
ZAali PROTI predlogu sklepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si ali po faksu na
številko 01-833-26-30 ali po poštĺoziroma osebno na naslov oběina Vodice, Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice

lzpolnjene glasovnĺce je potrebno posredovatĺ po enern izmed zgoraj navedenih naěĺnov' do
petka,23.6.2017 do 15,00 ure.
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Datum: 20. 6.2017

líopltrdrv trg 1 J 1z1l vedle.
tol: oí - tE3 26 ío
írx oí - t9! 2c !o

$łw.vodice'si
obcin.@vodicé'9i

Številka: c-l_xs-r-_l --,--)ś,/3-;1+ - Cą;6

GTASOVNICA ZA 2. DOPISNO SEJO
oBčlNSKEGA svETA oBětNE VoDtcE,

ki poteka od torka, 20.6. 2o'l7 od ĺ 4.00 ure do petka, 23. 6. 2017, do 'ĺ 5.00 ure.

'1. Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:
oböinski svet občine Vodĺce je potrdil dnevni red 2. dopisne seje oběínskega sveta oběine
Vodice, kije potekala od torka, 20. ô. 2017 od 14.00 ure do petka, 23.6-2017, do 15'00 ure.

/:\lry PROTI

2. Mnenje oběine Vodice o kandidatu za diľektorja llestne knjižnice Ljubljana

Predlog sklepa
oběinskĺ svet oběine Vodice se je seznanil s podanlm predlogom in kandidatki mag. Teji
Zorko podaja pozitivno mnenje k imenovanju za direktorico Mestne knjiŽnice Ljubljana'

PROTI

Datum:

lme in priimek ělana Podpis:
\

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se na glasovnici izpolni datum, ime in priimek s podpĺsom ter se obkroŽi
ZA ali PROTI predlogu sklepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.sĺ ali po faksu na
Številko 01-833-26-30 ali po pošti oziroma osebno na naslov oběina Vodice, Kopitaľjev trg 1,
1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnĺce je potrebno posredovati po enem izmed zgora1navedenih načinov do
petka,23.6.2017 do 15.00 ure.
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Šifra dejavnosti:

oBČINSKAUPRAVA

Prll,:

o!ělľA l(cpabíwĘ ll íti'Ycdb.
b& oí . aol tt t0
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Datum:20.ô.2017
Števlka: ęrx:ffl -\E/?Ĺ)^lř - QÖb

"Sc'il't?!ĽÍtÉ*B?B,iĽ""B'di3ą
kl pot ka od torlĺe, 20.6. 20í7 od ĺ{.00 urc do pettl, 23.E.2017, do ĺ5.00 unr.

í. Potrditev dncvncgr ĺodr

Pndlog tklcpr:
oÜčĺnski gvct oböĺnc Vodice je potrdi! dnevni rrd 2. dopisnc rcje občinckega svcta oböinc
Vodies, kl |c potekala od tolta, 20. 6. 2017 od 14.00 un do peü<a, 23. 6.2017, do 15.00 ure.

OBCII\A V"irui(-h.

@

a

PROTI

2. llncn|c občlnc Vodtcc o lilndldttu ze dlruktołte tcrtnc lĺnJlžntcc ĘubĘnr
Pĺcdlog rklcpr
občinski svct občine Vodicc se ie scznarril r podanim predĘom in kandíđďki mą' Tejl
Zorko podaJa pozitivno mnenje k lmenovanju za dlrektońco Mccü1c knjlżnicc LjuHjana.

PROTI

Datum: ź ł. ô 2) lÝ
lme in pńimek ělana: íob tufuces& Podpĺs:

Navodllo zĺ glarovrnje:

Glasuje se tako' da se na gtasovníci izpolni datum, ime in priimek s podpisoĺn ter se obkroŽi
ZA ali PROT|predlęu sklepa,

lzpo|njeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si ali po Íaksu na
številko 0l-83&2&30 ali po poštĺ oziroma osebno na naslov občiná Vodice, Kopĺtarjev trg 1,
1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnica je po(rebno posredovati po enem izmed zgoraj navedenih načĺnov, do
petka, 23.6.2017 do 15.00 ure.
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oBčlľA voDtcE Ko9fir|.ÚĘ l|l21, YođC.
t}oí-lclztío
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wW/ vodĺce'si
obcina@vod'lce.si

Datum: 20.6.2017
Številka: -l )\ j ś/:ol+ - Oą;6

GI.ÁSOVNTC A ZA 2. DOPISNO SEJO
oBčlNsKEGA svETÄ oBčlNE voDlcE,

ki poteka od torka, 20,6.2017 od 1{.00 ure do petka, 23.6.2017, do í5.00 uľe.

1. Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:
občinskĺ svet obéine Vodice je potrdil dnevní red 2. dopisne seje občinskega sveta občine
Vodice, kije potekala od torka, 20.6.20'17 od '14.00 ure do petka, 23. 6.2017, do 15.00 ure.

PROTI

2. Mnenje občine Vodice o kandidatu za direktorja tlestne knjiżnice L|ubljana

Prcdlog sklepa
oběinskĺ svet občine Vodice se je seznanil s podanim predlogom in kandidatki mag. Teji
Zorko podaja pozitivno mnenje k imenovaniu za direktońco Mestne knjiżnice Ljubljana.

PROTI

,') , ..
--\ / t l.-\

)n<UDatum:

lme in priimek člana fa ľa, l} l/+;, (e [ĺ Podpĺs:

Navodilo za glasovanle:

Glasuje se tako, da se na glasovnicĺ izpohi datum, ime in priimek s podpisom ter se obkroži
ZA ali PROTI predlogu sklepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si ali po faksu na
številko 01-s33-26-3O ali po poŠtioziroma osebno na nasĺov obělna Vodice, Kopĺtarjev trg 1,

'1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnice je potľebno posredovati po enem izmed zgoraj navedenih načinov, do
petka, 23. 6. 2017 do 15.00 ure.
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Datum: 20.6.2017
Stevilka: tlJ_:.:._r .',.._)S,/?O11 _ Oą)6

GtÁsovNlc A zA 2. DoPtsNo sEJo
oBčtNSKEGA SVETA oBtlNE VoDlcE,

ki poteka od toľka, 20.6.2017 od ĺ4.00 ure do petka, 2g.6.2017, do í5.00 uľe.

í. Potrdltev dnevnega reda

Predlog sklcpa:
občinski svet oběine V9dice je potrdíl dnevni red 2" dopisne seje občinskega sveta oběine
Vodíce, kije potekaĺa od torká, 2,o, 6, 2017 od 14.00 ure do petká, 23. 6.2o1i, do 15.00 ure.

2. Mnenje oběine Vodice o kandidatu za direktorja lllestne knjižnice LJubljana

Predlog sklepa
občinski svet obcine Vodice se je seznanil s podaním predlogom in kandidatkĺ mą' Teji
Zorko podaja pozitivno mnenje k imenovanju za direktoricó nĺestňe knjiżnice Ljubljana' 

-

A

PROTI

PROTI

Ł/. bĺDatum:

lme in priimek člana Podpis:

Navodilo za glasovanje:

91as1j!!9 tako, da se na glasovnici izpolni daturn, ime in priimek s podpisom ter se obkrożi
ZA ali PROT! predlogu sktepa.

|-zpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si alĺ po faksu na
številko 01-833-26-30 ali po pošti ôziroma osebno na naslov občirla Vodice, Kopitar1evtrg 1,
1217 Vodíce.

ĺzpolnjene glasovnice je potrebno posredovati po enem izmed zgora1 navedenih načĺnov, do
petka, 23. 6. 2017 do 1S 00 ure
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ŠiÍra dejavnosti:

OBČINA VuÄJlĹ'ľ:

Številka: (-1i3gsŇ -r--)S/3)1+ _ <-:o6

GLASOVNICA ZA 2. DOPISNO SEJO
ogcIľsxecA svETA oaclľe VoDlcE,

ki poteka od torka, 20" 6. 2017 od í 4.00 ure do petka, 23. 6. 2017 , do í 5.00 u re.

'l. Potľditev dnevnega reda

Prcdlog sklepa:
obcinskĺ svet občine Vodice je potrdil dnevni red 2' dopisne seje občinskega sveta oběine
Vodice, kije potekala od torka, 20' ô. 2017 od 'ĺ4'00 ure do petká, 23. 6- 2o1i , oo ĺ s.oo uĺe'

ĺrnňlľr l'lńnlFEv-Ýalla f vĽlYL

Datum: 20.6.2017

Datum

oBČINSKA UPRA\/A

PROTI

PROTI

š\loł C- Podpĺs:

EanlĆrJrgźa axłUJI_^.r-F.-tarr !t .t .-.r !e!rv!

tcl: oí - m3 2e ío
írr: oí - tt3 26 30

uĺl'v!/'/'voďce'gi
obclńe@VodlcE'si

2- Mnenje občine Vodice o kandidatu za direktoria Mestne knjižnice Ljubljana

Pľedlog sklepa
občinskĺ svet občine Vodice se je seznanil s podanĺm predlogom in kandidatki mag. Teji
Zorko podala pozitivno mnenje k imenovanju za dĺrektorico Mestňe knjiŽnice Ljubljana.

'łĺ.Jĺ Ąę(Ę
lme in priimek člana:

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se na glasovnicí izpolni datum, ĺme in priimek s podpisom ter se obkroŽi
ZA ali PROTI predlogu sktepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski nasÍov obcina@vodice si ali po faksu na
števĺlko 01-833-26-30 ali po poštĺoziroma osebno na naslov oběirla Vodĺce, Kojitarjevľg 1,
1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnĺce je potrebno posredovatĺ po enem izmed zgoraj navedenih načinov, do
petka, 23. 6.2017 do 15,00 ure.
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Datum: 20.6.2017
Številka: ,:-t:-:l-:-}--.l __ -)S,/3)n-+ - CO6

GLASOVNIC A ZA 2. DOPISNO SEJO
oBčtNsKEGA svETA oBčnE voDlcE,

ki pďe ka od torka, 20. 6. 2017 od í 4.00 uÍe do petka, 23. 6. 2017 , do í 5.00 u ra.

í. Potrditev dnovncga rcda

Prcdlog skl.pa:
oöčinski svet oběine Vodice je potrdil dnevni red 2. dopisne seje občĺnskega sveta občine
Vodice, kije potekala od torka, 20, 6' 201? od ĺ4"00 ure do petka, 23,6" 2011, do 15.00 ure.

PROTI

2. lllnenje občinc Vodice o kandidatu za dtrekto{a ltestne knjižnice Ljubljrna

Predlog rklcpa
oběinski svet oběine Vodice se je seznanil s podanim predlogom in kandĺdatki mag. Tejl
Zorko podaja pozitivno mnenje k imenovanju za direktorico Mestne knjižnice Ljubljana.

PROTI

Datum:

ZA

lme in priimek ělana: Podpis:

(

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se na glasovnici ĺzpolnĺdatum, ime in priimek s podpisom ter se obkroŽi
ZA ali PROTI predtogu sklepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si alĺ po Ťaksu na
številko 01-833-26-30 ali po poštíozĺroma osebno na naslov občina Vodice, Kopitarjev trg ĺ,
't217 Vodice.

lzpolnjene glasovnice je potrebno posredovati po enem izmed zgoraj navedenih načinov, do
petka, 23. A. 2017 do'15.00 ure.

nlĹĹoĺMe{&fuŁ
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oBělilA voDlcE KoPltrrtcv tłt 1.1z1T Yodlca
LÜoí.t33rcío
ír- oí . t3t 2E 30

I

wvrilv.t/odlcąJ
obcln8Pvodlcc iĺ

Datum: 20.6.2017
Števĺlka: ę'CĹ5J-J --.3S/?ĺ:ĺ+ - .34;6

"Se1i,''?!ĽÍtíä'iBBB,i,|[1B=o'i3',
kl potelĺa od torka, 20.6.2017 od í4.00 ure do petka, 23,6,2017, do 15.O0 ure.

í. Potrdltev dnevnega ľeda :

Predlog sklepa: 
:

občinskĺ svet oběine Vodice je potrdil dnevni red 2. dopisne seje občinskega sveta oběine
Vodice, kije potekala od torka, 20.6.2017 od 14'00 ure do petka, 23. 6.2o'l7, do í5.00 ure.

PROTI

2. Mnenje občine Vodice o kandidatu za direktoria Mestne knjižnice Ljubljam

Predlog sklepa
oběinski svet občine Vodice se je seznanĺl s podanirn predlogom in kandídatkÍ mag. Teji
Zorko poda,|a pozitivno ľnnenje k imenovanju za direktorico Mestne knjižnice Ljubljaną

PROTI

Datum: Lz, e , LěĄT
lme in pńĺmek člana: Podpis:

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se na glasovnici izpolní datum, ime in pńimek s podpĺsom ter se obkrożi
ZA alĺ PRoT! predlogu sklepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice'sĺ ali po faksu na
številko 01-833_26_30 ali po pošti oziroma osebno na naslov občina Vodice, Kopitarjev trg 1'
1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnice je potrebno posredovatĺ po enem izrned zgoraj navedenih načinov, do
petka, 23. 6. 2017 do 15.00 ure.
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Datum: 20.8.2017
Śtevĺ[<a: ,:-t}-y-l_.l -t-E/3jĄ+ - <-J()6

GlásovNlc A zA 2. ooPlsl{o sEJo
oBČNSKEGA s'rrETA oBčtilE l'oD!cE,

ld pot k! od loÍlíł 20. 6- 2017 od ĺło0 urc do peüíł 23- l 2017, do íĘül uru.

í. Potĺdibtĺ dnevncge rudl

Pĺodlog rklcpa:
obaÍlnski wet občine Vodice je poÍdil dnevni red 2. dopisne seje oHĺnskega weta občĺne
Vodica, ki jc potekala od torka, 20. 6. 2017 od 14'00 uĺe do po*a. 23. 8. Ż917 , do 1 5.0o ure.

PRON

2. tnen|c občlne vodlc. o łrndldrE zl dirulĺtoĺ|r ľrtnc knpnlco ĘubĘne

Pĺodlog rHcpe
občĺnekj svď oböne vodlc. se je sc:nanil c podanim píedlogpÍn in kandfttatlĺÍ mą. Teii
Zoĺko podaja pozitiv'lo mncnie k imenovaniu za dircktoľico lt'lceEto knjižnioe Ljubliana.

PROTI

Datľľl 22. 6. 29 Ą+

tme ln pńimekđana: l*ttBłŃ VERTł\c^lt E- Pod!ĺs:

llevodllo za glerovrnle:

Glasuje s€ tako, da se na gtasovnlcl izpolnĺ datum' ime in piimek r podpisom tcr sc od<ĺdi
ZA ali PRoTl pĺecllogu sklepa'

lzgolnjeno glasovnico se posreduje na elektÍonski naslorł obclna@vodice'si ali po Íaksu na
števĺlko 0ĺ-83}2&30 alipo pošti oŻrome osôbno na nasJov občjna Vodice, KopitaĺievĘ 1,
1217 Yod'icr,

lzgohjene glasovnice p potĺebno posredovati Po encm izmcd zgoĄ nercdenih načinor, do
p€fka, 23.6.n1T do 15,00 ure.



Številka: ĺ _i 
:x_y*:j'-r*>S,/-]Ĺ)1-+ - q;ą;b

GLASOVNIC A ZA 2. DOPISNO SEJO
OBCINSKEGA SVETA OBCTNE VODICE,

ki poteka od torka, 20"6.2o1T od ĺ4.00 uľe do petka, 23"6.2017, do í5.00 ure.

'l. Potľditev dnevnega reda

Preĺllog sklepa:
oběinskĺ svet oběine Vodĺce je potrdil dnevni ľed 2. dopisne seje občinskega sveta oběĺne
Vodice, kije potekala od torka, 20. 6. 2017 od 14.00 ure do petká, 23. 6' 2o1ź, do 15.o0 ure.

@

oBčlilA voDlcE

Datum: 20. 6.2017

Datum l.L.G.LoĄ{_

lme ĺn priimek člana: tĺToý

2 3 -ĺn- 20t7

PROTI

PROTI

Podpis;

Kopitartov tĘ l' l2l7 vodl€.
tcl: oí . 83it zo ío
Ílx 01 . t3:l 26 30

tvlłlw.vodiĆe'sl
0bcĺnaíovodice.si

C--'-

2. Mnenje oběine Vodice o kandidatu za direktorja llllestne knjižnice Ljubliana

Predlog sklepa
oběinski svet oběine Vodice se je seznanil s podanim predlogom in kandidatki mag. Tejí
Zoľko podaja pozitĺvno mnenje k imenovanju za direktorico Mestňe kn1Žnice Ljubljana.

Lt4&

Navodilo za glasovanje:

Qlasuje se tako, da se na glasovnici izpolnĺ datum, ime in priimek s podpisom ter se obkroži
ZA ali PROTI predlogu sklepa,

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronskĺ nas|ov obcina@vodĺce.si ali po faksu na
števiĺko 01_833-26-30 ali po poštĺ oziroma osebno na naslov oběĺna Vodĺce, Kopitarjev trg 1'
1217 Vodice.

lzpo|njene glasovnice je potrebno posredovatĺ po enem izmed zgoraj navedenih načĺnov' do
petka, 23. 6.2017 do 15 00 ure.
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Datum: 20.6.2017
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GLASOVNICAZA 2. DOPISNO SEJO
oBčINSKEGA SVETA oBctNE VoDlcE,

ki poteka od torka, 20.6,2017 od í4.00 ure do petka, 23.8.2017, do í5.00 ure.

1. Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:
obóinskĺ svet občine Vodice je potrdil dnevni red 2. dopisne seje občĺnskega sveta občine
Vodice, kije potekala od torka, 20.6.2017 od 14.00 ure do petka, 23. 6.2017, do 15.00 ure.

PROTI

2. Mnenje občlne Vodlce o kandidatu za direktorja Mestne knjižnice Ljubljana

Predlog sklepa
občĺnskĺ svet oběine Vodice se je seznanil s podanim predlogom in kandídatki mag' Teji
Zorko podaja pozitivno mnenje k imenovanju za direktorico Mestne knjiŽnĺce Ljubljana.

PROTI

Datum ?->,L. Ąl
lme in priĺmek člana: !nfi\, podpis:

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se na glasovnici izpolni datum ime ĺn priimek s podpisom ter se obkroži
ZA ali PROTI predlogu sklepa,

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice,si ali po faksu na
številko 0í-833-26-30 ali po pošti oziroma osebno na naslov občina Vodice, Kopitarjev trg 'ĺ,

1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnice je potrebno posredovati po enem izmed zgoraj navedenih načĺnov, do
petka,23.6.2017 do 15.00 ure.




