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Številka: 011-06/2010-006
Datum: 23.12.2010

Zadeva: Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v četrtek, 22. decembra 2010 ob 19.30 uri, v sejni sobi
Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:

Občinski svet: Anton Logar, Joţef Rozman, Mojca Ločniškar, dr. Tomaţ Gyergyek,
Marjan Podgoršek, Brane Podboršek, Mirjana Grgić, Peter Podgoršek, Miha Bergant,
Maksimiljan Alfirev, Anton Kosec, Anton Kokalj, Sašo Sodnik, Aleksandra Velkovrh,
Metka Marolt Pozderec;
Ţupan: Aco Franc Šuštar
Občinska uprava: Miran Sirc, Rado Čuk
Mediji: Kopitarjev glas – Monika Kubelj, Gorenjski glas – Jasna Paladin
Gosti: Sergej Simšič-predsednik NS JP Komunala Vodice, Matic Kimovec-občan,
Barbara Hribar-občanka

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Ponovno odločanje o potrditvi mandatov članom občinskega sveta
Sklep o potrditvi mandata Metke Marolt Pozderec
Ponovno odločanje o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter imenovanju urednice občinskega glasila Kopitarjev glas
5. Potrditev zapisnika 1. redne seje
6. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje
7. Seznanitev z Začasnimi pravili za določanje drugih pravic direktorja JP
Komunala Vodice, d.o.o. v pogodbi o zaposlitvi
8. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Vodice
9. Sklep o imenovanju predstavnika Občinskega sveta v Komisijo za pripravo
občinskega glasila Kopitarjev glas
10. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ v letu 2011
11. Informacija o začasnem financiranju proračuna Občine Vodice za obdobje od
januarja do marca 2011
12. Pobude, predlogi in vprašanja

1. Potrditev dnevnega reda
Ţupan je predstavil dnevni red in nekatere proceduralne posebnosti zaradi odločitve
Upravnega sodišča, ki je odpravilo sklep Občinskega sveta o potrditvi mandatov.
Anton Kokalj je ţelel pojasnilo, zakaj mora Občinski svet obravnavati 7. točko
dnevnega reda in predlagal, da se Občinskemu svetu najprej predloţijo zapisniki
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vseh organov JP od ustanovitve naprej ter da Občinskemu svetu poročajo dosedanji
direktorji in predsedniki Nadzornega sveta.
Anton Kosec je opozoril na nujnost zakonitega in legalnega poslovanja občinskega
sveta. Ker svetniki glede na sodbo upravnega sodišča na začetku današnje seje
nimajo mandatov, tudi nimajo moţnosti predlagati spremembe dnevnega reda in tudi
ne glasovati o potrditvi dnevnega reda, zato naj se seja izvede po dnevnem redu, ki
ga je predlagal ţupan (podobno kot na konstitutivni seji).
Ţupan je na Kokaljevo vprašanje pojasnil, da gre za seznanitev na osnovi zakona,
upošteval pa je tudi predlog Antona Kosca, v nadaljevanju pa se ravnal po
predloţenem dnevnem redu.
1.1. Ponovno odločanje o potrditvi mandatov članom občinskega sveta
2.1.1. SKLEP: Na podlagi 9. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/98) je Občinski svet sprejel
naslednji sklep:
Občinski svet sestavljajo:
• Anton LOGAR, roj. 25.6.1949, Brniška cesta 64, 1217 Vodice
• Jožef ROZMAN, roj. 13.3.1946, Krvavška ulica 12, 1217 Vodice
• Mojca LOČNIŠKAR, roj. 31.3.1968, Brniška cesta 68, 1217 Vodice
• Tomaž GYERGYEK, roj. 22.5.1963, Pustnice 14A, 1217 Vodice
• Brane PODBORŠEK, roj. 21.9.1954, Kamniška cesta 46, 1217
Vodice
• Aleksandra VELKOVRH, roj. 22.5.2966, Zapoge 29, 1217 Vodice
• Marjan PODGORŠEK, roj. 2.2.1963, Skaručna 22, 1217 Vodice
• Mirjana GRGIĆ, roj. 4.6.1976, Polje 29, 1217 Vodice
• Peter PODGORŠEK, roj. 12.2.1940, Vojsko 6, 1217 Vodice
• Miha BERGANT, roj. 15.10.1980, Zapoge 3A, 1217 Vodice
• Maksimilijan ALFIREV, roj. 14.2.1937, Utik 90, 1217 Vodice
• Anton KOSEC, roj. 2.4.1953, Šinkov Turn 52, 1217 Vodice
• Anton KOKALJ, roj. 18.7.1960, Šinkov Turn 55, 1217 Vodice
• Sašo SODNIK, roj. 5.4.1979, Utik 26, 1217 Vodice
Za sklep jih je glasovalo 13, proti 0.
1.2. O obravnavi pritoţbe Romana Černivca sta razpravljala Anton Kosec, ki je
opozoril na obvezne sestavne dele in obličnost upravne odločbe po ZUP, ki naj se
kot odpravek sklepa občinskega sveta pošlje pritoţniku, in Brane Podboršek, ki je
pozval predlagatelja, da odločbo dopolni s pravnim poukom ter da jo posreduje
Občinskemu svetu v vednost.
2.1.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice je na podlagi 100. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 45/08) ter v skladu s 207. členom v povezavi s 254. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo
ZUP-UPB2) (Uradni list RS, št. 24/2006, 47/2009 in 48/2009) v zvezi s
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sodbo Upravnega sodišča RS, opr.št. I U 1700/2010-27 z dne 9.12.2010,
o pritožbi Romana Černivca, Nova ulica 11, Vodice, z dne 28.10.2010, s
katero izpodbija veljavnost podelitve mandatov za člane občinskega
sveta, sprejel naslednji sklep:
Pritožba se zavrne kot neutemeljena.
Za sklep jih je glasovalo 14 proti 0.

3. Sklep o potrditvi mandata Metke Marolt Pozderec
Ţupan je predlagal sklep v potrditev. Razprave ni bilo.
2.3.1. SKLEP: Na podlagi 9. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/98) je Občinski svet sprejel
naslednji sklep:
Zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta Acu Francu Šuštarju,
zaradi izvolitve za župana, se mandat v Občinskem svetu Občine Vodice
podeli gospe Metki Marolt Pozderec, roj, 10.9.1953 stanujoči Koseze 21d
Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 15.
4. Ponovno odločanje o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KMVVI) ter imenovanju urednice občinskega glasila Kopitarjev
glas
4.1. Ţupan je predlagal ponovno glasovanje o KMVVI, saj je bila procedura za izbiro
kandidatov ţe izpeljana pred konstitutivno sejo.
Anton Kosec je spomnil, da je bil ţe na 1. seji podan predlog za razširitev komisije
na 5 članov, glede na dogodke po konstitutivni seji v zvezi pripravljanjem osnutkov
delovnih teles občinskega sveta (zadnji predlog kadrovske sestave teh odborov je
popolnoma v nasprotju z volilnimi rezultati) pa predlagal, da se takoj pristopi k
imenovanju nove 5-članske KMVVI. Pred tem naj se po hitrem postopku spremeni
Poslovnik občinskega sveta (v njem naj se le črta tista določba, ki opredeljuje
številčnost komisije) in Odlok o delovnih telesih občinskega sveta, v katerem naj se
predpiše 5-članska komisija. Zahteval je, da nova komisija najprej pripravi jasne in
poštene kriterije za sestavo odborov (število svetnikov, število zunanjih članov,
število predsednikov, število namestnikov predsednikov glede na dobljene mandate)
in da se delovna telesa tudi dejansko sestavi tako, da bodo odsev volilnih rezultatov.
Anton Kokalj je menil, da je 16 letna praksa s tri člansko komisijo dobra in da bi pet
članska komisija zameglila volilni rezultat.
Mojca Ločniškar je nasprotovala nepotrebnemu ustvarjanju problema, saj KMVVI o
ničemer ne odloča, marveč le pripravi predloge.
Brane Podboršek je protestiral proti takemu delu komisije, ki deluje mimo
poslovniških pravil, kot se je začelo dogajati takoj na začetku mandata.
Peter Podgoršek je menil, da gre za prepir o oslovi senci, ki ne more dati rezultatov.
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Maksimiljan Alfirev se je zavzel za pet člansko komisijo, kot je ţe predlagal na
konstitutivni seji.
2.4.1. SKLEP: Na podlagi 7. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Vodice
(Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/98) je Občinski svet sprejel naslednji sklep
V Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se imenujejo naslednji
svetniki:
Peter Podgoršek, Vojsko 6, 1217 Vodice - predsednik
Anton Kokalj, Šinkov Turn 55, 1217 Vodice - namestnik pr.
Anton Logar, Brniška cesta 64, 1217 Vodice - član
Za sklep jih je glasovalo 7, proti 8. Sklep ni bil potrjen.
4.2.
Anton Kosec je v razpravi povedal, da bo sicer ponovno glasoval za imenovanje
Monike Kubelj za odgovorno urednico Kopitarjevega glasu, da pa je nujno potrebno
vzpostaviti takšne pogoje oz. razmere, da bo Kopitarjev glas zares postal samostojno
in neodvisno glasilo, neodvisno tudi od vsakokratnega ţupana. Zato se zavzema za
takšno normativno ureditev v Odloku o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas, da
občinski svet poleg odgovornega urednika imenuje tudi uredniški odbor, v katerem
naj ima vsaka svetniška skupina oz. lista občinskih svetnikov svojega predstavnika.
Zato je treba nemudoma spremeniti odlok o KG, tako da se v 8. členu dosedanja
komisija za pripravo glasila, ki jo po sedanji ureditvi ustanovi ţupan, nadomesti z
uredniškim odborom oz. uredništvom, ki ga imenuje občinski svet. Po spremembi
odloka bi bilo prav, da se ob imenovanju članov uredništva tudi ponovno glasuje o
odgovorni urednici.
Maksimiljan Alfirev je predlagal, naj bi se predlagana urednica ga. Monika Kubelj
predstavila s programom, da bi bil Kopitarjev glas časopis vseh občanov in vseh
strank.
Brane Podboršek je obrazloţil svoj glas proti (kot na korespondenčni seji), saj ne
pozna ne programske usmeritve ne kandidatke same.
Mojca Ločniškar mu je oponesla, da tudi prejšnje urednice ne bi poznali, če bi ne bila
učiteljica na osnovni šoli.
Ţupan je vse očitke zavrnil in sklep predlagal v potrditev.
2.4.2. SKLEP Na podlagi 5. člena Odloka o javnem občinskem glasilu
Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/00 in 7/02) in 18. člena
Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno
glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča
RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice sprejel naslednji sklep:
Za odgovorno urednico javnega občinskega glasila Kopitarjev glas se
imenuje Monika Kubelj, Bukovica 55, Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 11, proti 2.
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5. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2.5.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 1. redne seje
Za sklep jih je glasovalo 14, proti 0.
6. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje
2.6.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 1. korespondenčne seje
Za sklep jih je glasovalo 14, proti 0.
7. Seznanitev z Začasnimi pravili za določanje drugih pravic direktorja JP
Komunala Vodice, d.o.o. v pogodbi o zaposlitvi
Predsednik Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Vodice Sergij Simšič je
pojasnil zakaj je ta točka na dnevnem redu. Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih druţbah (ZPPOGD) in Uredba o določitvi najvišjih razmerij namreč
nalagata organom druţb, da določijo pravila v zvezi z uporabo sluţbenega telefona,
sluţbenega vozila, izobraţevanj in preventivnega zdravstvenega pregleda. Pravila so
bila sprejeta za tiste pravice, ki so ţe bile vsebovane v pogodbi o zaposlitvi.
Anton Kokalj je povedal, da bo glasoval proti sklepu, ker se urejajo zadeve za nazaj.
Miran Sirc je pojasnil, da začasna pravila veljajo tudi za novega direktorja, za
katerega teče javni razpis, obenem pa Pravila ne prinašajo nobenih dodatnih
finančnih posledic.
Maksimiljan Alfirev je ocenil, da so navedene bonitete preveliko finančno breme za
podjetje, ki ima dva zaposlena.
Anton kosec je spomnil na sklep občinskega sveta prejšnjega mandata z dne
31.5.2010, po katerem je treba opraviti SWOT analizo o upravičenosti izvajanja dveh
dosedanjih gospodarskih javnih sluţb v okviru JP.
Ţupan je ugotovil, da se je na podlagi ZPPOGD Občinski svet, kot ustanovitelj JP
Komunala Vodice, seznanil s Pravili in da posebnega sklepa ni potrebno sprejemati.
8. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Vodice
Ţupan je točko umaknil z dnevnega reda.
Brane Podboršek je nasprotoval ravnanju, ki je v nasprotju s Poslovnikom, medtem
ko je Anton Kokalj interpretiral odločitev kot poslovniško korektno.
9. Sklep o imenovanju predstavnika Občinskega sveta v Komisijo za
pripravo občinskega glasila Kopitarjev glas
Razpravljala sta Anton Kosec in Anton Kokalj.
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Anton Kosec je predlagal spremembo odloka o občinskem glasilu in sicer tako, da bi
se 8. člen glasil: »Uredništvo glasila sestavljajo odgovorni urednik, pomočnik
odgovornega urednika ter še največ po en član uredništva na predlog vsake
svetniške skupine, zastopane v Občinskem svetu Občine Vodice, ki jih imenuje
občinski svet na predlog KMVVI za dobo štirih let.« V tem členu naj se v nadaljevanju
še dodatno predpišejo medsebojni odnosi in odgovornosti urednika, pomočnika
urednika in uredništva.
Anton Kokalj pa je zagovarjal predlog sklepa, saj je NSi prejela na volitvah največ
glasov.
2.9.1. SKLEP: Na podlagi 5. člena Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev
glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/00 in 7/02) in 18. člena Statuta Občine
Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št.
7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250) je Občinski svet
občine Vodice za predstavnico občinskega sveta v komisiji za občinsko glasilo
Kopitarjev glas imenoval Mojco Ločniškar, roj. 31.3.1968, Brniška cesta 68, Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 7, proti 8. Sklep ni bil sprejet.
10. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ v letu 2011
Ţupan je predlagal potrditev sklepa, ki določa vrednost točke v enaki vrednosti kot je
veljala v tekočem letu.
2.10.1. SKLEP: Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Vodice št. 8/05) in 18. člena Statuta
Občine Vodice (Ur. l. RS št. 49/95, 31/982/98, Uradno glasilo Občine Vodice št.
2/98,7/98, 15/04, 6/05 in Odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine
Vodice sprejel naslednji sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ .
1.
Občinski svet Občine Vodice sprejme vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Vodice v višini 0,002
€.
2.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in se uporablja od 1.1.2011 in
velja za leto 2011.
Za sklep jih je glasovalo 14, proti 0.
11. Informacija o začasnem financiranju proračuna Občine Vodice za
obdobje od januarja do marca 2011
Ţupan je Občinski svet seznanil s sprejetjem Sklepa o začasnem financiranju Občine
Vodice. Razprave ni bilo.
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12. Pobude, predlogi in vprašanja
Brane Podboršek je v povezavi z 8. točko dnevnega reda prebral 30. člen Poslovnika
občinskega sveta, ki določa kako se potrjuje dnevni red, ki ga je treba dosledno
upoštevati pri vodenju sej občinskega sveta.
Ţupan je vsem navzočim voščil prijetno praznovanje in jih povabil na skromno
pogostitev v gostišče pri Anzelnu.
Seja je bila zaključena ob 21.00.

Zapisnik pripravil
Rado Čuk, višji svetovalec I

Ţupan Občine Vodice
ACO ŠUŠTAR
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