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OBČINSKI SVET
Številka: 0322-0008/2018
Datum: 19. 12. 2018
ZAPISNIK
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta z dne 19. decembra 2018
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
======================================================================
Od 29 članic in članov Občinskega sveta je na seji prisotnih 27 članic in članov. Odsotnost je
opravičila Karla URH.
Sejo je vodil Božidar PILEJ, najstarejši svetnik.
Poleg članic in članov Občinskega sveta so se seje udeležili še:
- Matej SLAPAR, novoizvoljeni župan,
- Maja SUŠNIK, direktorica občinske uprave,
- Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske
javne službe in finance,
- dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora,
- Boris RAVBAR, podsekretar – vodja Oddelka za razvoj in investicije,
- Marija KOS, podsekretarka – pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega
poslovanja,
- mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti,
gospodarske javne službe in finance,
- Lea LOGAR, strokovna sodelavka VII/1,
- Sanja KUKOVIČ, strokovna sodelavka VII/2 (II),
- Tina TRČEK, tajnica Občinske volilne komisije Občine Kamnik,
- Janez ROZMAN, predsednik Občinske volilne komisije Občine Kamnik,
- Mateja GRADIŠEK, članica Občinske volilne komisije Občine Kamnik,
- Ema SUŠNIK, članica Občinske volilne komisije Občine Kamnik,
- Anton ISKRA,
- Anja GRAŠIČ,
- Iztok ČEBAŠEK, portal Kamnik.info,
- Jasna PALADIN, Gorenjski glas,
- Mateja ŠTRAJHAR, Modre novice,
- Primož ZUPAN, tajnik NSi.
Božidar PILEJ, predsedujoči, je pojasnil, da je dnevni red določen s poslovnikom, zato se o
njem ne razpravlja in ne odloča.
DNEVNI RED
======================================================================
1. Seznanitev s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega
sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik
2. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev
izvolitve župana
3. Seznanitev s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine
Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov in predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov ter potrditev mandatov
4. Seznanitev s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah drugih
kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur za župana ter ugotovitev izvolitve

5. Prisega in nagovor župana
6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ad 1) SEZNANITEV S POROČILOMA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU
VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE
KAMNIK
======================================================================
Poročili sta objavljeni v gradivu št. 1.
Predlagatelj: Občinska volilna komisija Občine Kamnik.
Uvodno obrazložitev je podal Janez ROZMAN, predsednik Občinske volilne komisije Občine
Kamnik.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednji
s k l e p:
1. Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kamnik.
Glasovanje:
Prisotno: 27;
Za: 27, proti: 0.
2. Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o izidu volitev župana Občine
Kamnik.
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 28, proti: 0.
Ad 2) PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV
SVETNIKOV IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
======================================================================
Predlog sklepa so članice in člani sveta prejeli na seji.
Predlagatelj: Božidar PILEJ, predsedujoči.
Uvodno obrazložitev je podal Božidar PILEJ, predsedujoči.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednji
s k l e p:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov
svetnikov in ugotovitev izvolitve župana.
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 28, proti: 0.

Božidar PILEJ, predsedujoči, je odredil 20-minutni odmor za pripravo poročil in sklepov
Komisije.
Seja se je nadaljevala ob 16.40, ko je bilo ob ugotovitvi sklepčnosti na seji prisotnih 27 članic
in članov.
Ad 3) SEZNANITEV S POROČILOM O PREGLEDU POTRDIL O IZVOLITVI ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA OBČINE KAMNIK IN O MOREBITNIH PRITOŽBAH
KANDIDATOV
IN
PREDSTAVNIKOV
KANDIDATUR
OZIROMA
LIST
KANDIDATOV TER POTRDITEV MANDATOV
======================================================================
Poročilo in predlog sklepa so članice in člani sveta prejeli na seji.
Predlagatelj: Komisija za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana.
Uvodno obrazložitev je podala Nives MATJAN, predsednica Komisije za potrditev mandatov
svetnikov in ugotovitev izvolitve župana.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednji
s k l e p:
1. Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov
Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov in predstavnikov
kandidatur oziroma list kandidatov.
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 28, proti: 0.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom
Občinskega sveta Občine Kamnik.
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 27, proti: 0.
Ad 4) SEZNANITEV S POROČILOM O IZVOLITVI ŽUPANA OBČINE KAMNIK IN O
MOREBITNIH PRITOŽBAH DRUGIH KANDIDATOV ZA ŽUPANA ALI
PREDSTAVNIKOV KANDIDATUR ZA ŽUPANA TER UGOTOVITEV IZVOLITVE
======================================================================
Poročilo in predlog sklepa so članice in člani sveta prejeli na seji, prav tako pa tudi predlog
dodatnega sklepa skupaj z izjavo Mateja Slaparja o sprejemu mandata župana.
Predlagatelj: Komisija za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana.
Uvodno obrazložitev je podala Nives MATJAN, predsednica Komisije za potrditev mandatov
svetnikov in ugotovitev izvolitve župana.
Razprave ni bilo.

Občinski svet je sprejel naslednji
s k l e p:
1. Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur za
župana.
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 27, proti: 0.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine
Kamnik.
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 28, proti: 0.
Božidar PILEJ, predsedujoči, je skladno z izjavo Mateja Slaparja, da sprejema mandat
župana, predlagal, da občinski svet na podlagi pete alineje prvega odstavka 37.a člena
Zakona o lokalni samoupravi zaradi nezdružljivosti sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju
mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen za župana.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednji
s k l e p:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme dodatni sklep k tč. Seznanitev s poročilom o izvolitvi
župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali
predstavnikov kandidatur za župana ter ugotovitev izvolitve, ki se glasi:
»Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu
Občinskega sveta Občine Kamnik zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega
sveta.«
Glasovanje:
Prisotno: 28;
Za: 28, proti: 0.

Ad 5) PRISEGA IN NAGOVOR ŽUPANA
======================================================================
Božidar PILEJ, predsedujoči, je povabil dosedanjega podžupana v začasnem opravljanju
funkcije župana Igorja Žavbija, da novoizvoljenemu županu Občine Kamnik Mateju Slaparju
preda župansko verigo.
Ob predaji verige je Igor Žavbi izrekel čestitke Mateju Slaparju.
Novoizvoljeni župan Matej SLAPAR je podal prisego, ki jo določa Poslovnik Občinskega
sveta Občine Kamnik: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno,
spoštoval bom pravni red Republike Slovenije in Občine Kamnik. Z vsem trudom bom
deloval za blaginjo Občine Kamnik, njenih občank in občanov,« in nato nagovoril navzoče.

Ad 6) PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
======================================================================
Predlog sklepa so članice in člani sveta prejeli na seji.
Predlagatelj: Igor Žavbi, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana.
Uvodno obrazložitev je podala Kristina ZABAVNIK, višja svetovalka za delovanje organov
občine.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel naslednji
s k l e p:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Glasovanje:
Prisotno: 27;
Za: 26, proti: 0.
Seja bila zaključena ob 17. uri.
Zapisnik vodila:
Kristina Zabavnik

Predsedujoči:
Božidar Pilej

