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Zadeva: Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek, 25. marca 2013 ob 18. uri, v sejni
sobi Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
Občinski svet: Jožef Rozman, Peter Podgoršek, Anton Kosec, Sašo Sodnik, Friderik
Pipan, Miha Bergant, Mojca Ločniškar, Mirjana Grgić, Anton Logar, Maksimiljan
Alfirev, Metka Marolt Pozderec in Brane Podboršek;
Župan: Aco Franc Šuštar;
Občinska uprava: mag. Nataša Hribar, Miran Sirc, Tatjana Resman, Matjaž Gorčan
in Rado Čuk;
Nadzorni Odbor: Andreja Rahne;
Gostje: Marina Valič in Jože Gregorič – Snaga d.o,o;
Mediji: Helena Čerin – Kopitarjev glas:
Opravičili odsotnost: ddr. Tomaž Gyergyek, Anton Kokalj in Marjan Podgoršek
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice
Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2013
Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za leto 2013
5. Obravnava elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja s področja ravnanja z odpadki ter načina obračuna teh
storitev
6. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru predlaganega izhodišča za
poravnavo z izvajalcem objekta LC Mengeš Martink Vodice
7. Širitev stavbnih zemljišč po 29. členu ZPNačrt-B: (Marjan Bergant – Repnje)
8. Predlog Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (II. branje)
9. Predlog pravilnika o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu
10. Predlog Sklepa o določitvi cenika oglasnega prostora v javnem občinskem
glasilu Kopitarjev glas
11. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Vodice za leto 2013
12. Pobude, predlogi in vprašanja
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1. Potrditev dnevnega reda
Župan je pozdravil vse prisotne in pred začetkom seje svetnike informiral glede
uspešnega kandidiranja na razpis za energetsko sanacijo OŠ. S strani ministrstva je
bil izdana odločba o dodelitvi 555.000 € v letu 2014. Za ta dosežek se je zahvalil tudi
občinski upravi. Kot manj razveseljivo novico je izpostavil dolgotrajne zimske
razmere in velike stroške za izvajanje zimske službe, kar se odraža tudi v občinskem
proračunu ter potrebi po skorajšnjem rebalansu.
Nadalje je župan predstavil dnevni red 25. seje.
Maksimiljan Alfirev je vprašal zakaj točke 3, 4, in 5 niso bile obravnavane na Odboru
za komunalo? Izrazil je tudi mnenje, da so ustrezne obrazložitve podane šele pri 5.
točki. Predlagal je, naj bi lista prisotnosti, v izogib prezgodnjega odhajanja svetnikov
s seje, zaokrožila šele ob zadnji točki dnevnega reda.
Miran Sirc je pojasnil, da gre pri točkah 3 in 4 za poročila, ki so se po dosedanji
praksi predstavljala le na sejah občinskega sveta, medtem ko je narava 5. točke
povsem drugačna, saj gre za usklajevanje in potrjevanje cene odvoza odpadkov v
sodelovanju z ostalimi ustanoviteljicami Holdinga, kjer Občina Vodice ne igra
pomembne vloge. Njen strateški pristop je v ohranjanju istih cen kot veljajo za MOL
in ostale primestne občine.
Župan je podprl obravnavo vseh predlaganih točk razen 9. točke, ki jo je umaknil z
dnevnega reda. Točke od 1-8 ostanejo kot je predlagano, točke od 10-12, pa se
preštevilčijo na 9 -11. Glede predloga o podpisovanju liste prisotnosti je menil, da ni
na mestu in se zavzel, da zaokroži nekje ob polovici seje.
25.1.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice za 25. redno sejo potrjuje
naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice
3. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2013
4. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
5. Obravnava elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja s področja ravnanja z odpadki ter načina
obračuna teh storitev
6. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru predlaganega izhodišča za
poravnavo z izvajalcem objekta LC Mengeš Martink Vodice
7. Širitev stavbnih zemljišč po 29. členu ZPNačrt-B: (Marjan Bergant –
Repnje)
8. Predlog Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (II. branje)
9. Predlog Sklepa
o določitvi cenika oglasnega prostora v javnem
občinskem glasilu Kopitarjev glas
10. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Vodice za leto 2013
11. Pobude, predlogi in vprašanja
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
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2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice
Na točko dnevnega reda ni bilo razprave.
25.2.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje zapisnik 24. redno seje.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
3. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2013
Program ravnanja z odpadki je predstavil Jože Gregorič iz Snaga d.o.o. Trend širitve
storitev ločenega zbiranja odpadkov (črne, rumene, rjave posode, posebne akcije
zbiranja odpadkov) se bo nadaljeval tudi v bodoče, s ciljem izločanja čim večjega
deleža posameznih frakcij odpadkov pred končnim odlaganjem na deponiji. Občina
Vodice s svojimi občani – uporabniki je v tem pogledu lahko zgled celotni t.i.
smetarski regiji.
Župan je izrazil zadovoljstvo glede dviga standarda tako sortiranja kot odvažanja
odpadkov. Prav tako pa tudi upanje, da bo morda v letu 2015 ali 2016 mogoče
vzpostaviti ustreznejši zbirni center, ki trenutno sicer še opravlja svoje osnovno
poslanstvo, vendar ga bo potrebno modernizirati.
Anton Kosec se je pridružil pohvali izvajalca in standarda odvoza komunalnih
odpadkov. Vprašal je kam in med katere odpadke odlagati npr. volno ostriženih ovac,
obenem pa spomnil na določbe sprejetega področnega odloka glede kompostiranja
in odmikov kompostnikov od meje sosedov (1,5 m) ter 0,5 m za kontejnerje.
Jože Gregorič je na vprašanje glede deponiranja ovčje volne obljubil pisni odgovor.
Glede manjših količin odpadnih barv, lakov, jupola ipd. je povedal, da je temu
namenjen polletni odvoz nevarnih odpadkov.
Župan je pohvalil sodelovanje občinske uprave s Snago d.o.o., kar se je odrazilo tudi
pri izvedbi čistilne akcije, prav tako pa je zaznati tudi vedno večjo osveščenost
občanov glede onesnaževanja okolja.
25.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje predloženi Program
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2013.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
4. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
Jože Gregorič je predstavil tudi naslednjo točko. Občinski upravi se je najprej zahvalil
za plodno sodelovanje, kar se odraža na kvalitetnem izvajanju gospodarske javne
službe, predvsem v smeri zmanjševanja komunalnih odpadkov, potem pa predstavil
program. Podal je poročilo o odlaganju odpadkov na deponiji Barje z načrti za
letošnje leto; dotaknil se je tudi projekta RCERO, ki se približuje izvedbeni fazi.
Župan je dal pobudo za voden ogled deponije Barje in predstavitev tehnologije, v
kolikor bi bilo s strani Snage to možno v mesecu maju.
Anton Kosec se je zanimal, za koliko časa ima odlagališče Barje za svoje
obratovanje še s prostorskimi akti zagotovljenih zadostnih površin in ali MOL
pripravlja kakšne širitve?
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Jože Gregorič je potrdil, da so trenutno kapacitete zadostne do leta 2022 (zaradi
načrtnega eksponentnega zmanjševanja končno odloženih odpadkov znajo biti
zadostne še za dlje), MOL pa izvaja določene aktivnosti za pridobitev eventualno
potrebnih novih površin.
Župana je zanimal delež še ne predelanih in izločenih odpadkov, ki pa bi to lahko bili
in izrazil zadovoljstvo, da občini do 2022 ni potrebno imeti skrbi za odlagališče.
Jože Gregorič je menil, da je ločevanje na izvoru najboljši način do cilja večje
predelave in izločanja odpadkov. V lanskem letu so ta delež še zmanjšali z uvedbo
drobilca in bobnastega sita na odlagalnem polju, največji doprinos pa bo dodan z
zagonom centra za predelavo odpadkov v okviru RCERO.
25.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje predloženi Program
obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2013
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
5. Obravnava elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja s področja ravnanja z odpadki ter načina
obračuna teh storitev
Elaborate in cene storitev je predstavila pomočnica direktorja Snaga d.o.o Marina
Valič. V poglobljeni predstavitvi je podala razloge in kalkulativne elemente za izračun
nove cene zbiranja in odlaganja odpadkov glede na pravne podlage in dosežene
standarde.
Župan je izpostavil, da je cena ob navezovanju manjših občin na večji sistem
ugodnejša, izguba (ki jo je do sedaj ustvarjalo javno podjetje in k pokrivanju katere
naša občina doslej ni participirala) pa se z dvigom cen v prihodnje odpravi.
Maksimiljan Alfirev je predstavil svoje razumevanje izračuna stroškov na
gospodinjstvo, postavil vprašanje glede metodologije preračunavanja prostornine v
težo ter opozoril na nejasnost glede obračunavanja odvoza bioloških odpadkov.
Brane Podboršek je izpostavil (ne)stimulativnost zaračunavanja odvozov iz rjavih
posod.
Marina Valič je pojasnila postopnost in selektivnost uvajanj rjavih posod ter
upoštevanje veljavne uredbe o bioloških odpadkih, ki žal ne spodbuja ločevanja
odpadkov, tako da bi v resnici lahko prišlo do 'vračanja' rjavih posod, kar pa glede na
osveščenost prebivalstva vsaj v večji meri ni pričakovati (uporabnikom so bile
dodeljene na podlagi vprašalnikov). Pojasnila je tudi način preračunavanja teže v
prostorninske enote.
Jože Rozman je vprašal za ceno na gospodinjstvo na mesečni ravni ob predpostavki,
da je imelo do sedaj 6 praznjenj. (2 x črne, 2x rumene, 2x rjave kante).
Miran Sirc je pojasnil, da bo za uporabnika, ki doslej ni imel rjave kante mesečna
višina položnice praktično identična sedanji, za uporabnika rjavih kant pa se bosta
dodatno zaračunali še dve praznitvi le-te, kar na mesečni ravni pomeni od 1,35 do
4,05 € višji znesek položnice, odvisno od volumna posode (rjave kante niso obvezne,
obvezno je ločevanje).
Mojca Ločniškar je pohvalila vzorno pripravljeno gradivo in predstavitev in vprašala,
ali v zbirni center lahko vsakdo pripelje zeleni odrez ?
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Marina Valič je glede kalkulacij in obračuna cene odvozov povedala, da so bile
predstavljene povprečne cene, saj je vrsta odpadkov in frekvenca odvozov v
primerjavi z blokovskimi predeli Ljubljane zelo različna in tam tudi veliko višja. Cena
na m3 se je sicer dvignila, število odvozov pa se je zmanjšalo in ravno to omogoča
sorazmerno majhen dvig cene.
Župan je vprašal kakšni ukrepi čakajo tistega, ki se ne bo držal pravil (ne kompostira,
nima rjave posode in bio odpadke odlaga v črne kante)?
Anton Kosec je vprašal kako je z izvajanjem nadzora in kaznovanjem?
Marina Valič je povedala, da Snaga d.o.o. nima pristojnosti nadzora, ampak da je ta
v rokah občine.
Miran Sirc je glede cenovne politike pojasnil, da razume prizadevanje izvajalca, da bi
v bodoče ne posloval z izgubo ter da je cilj Občine, da za svoje področje zadrži
enake cene kot veljajo npr. v Medvodah in Ljubljani, čeprav naselja pri nas niso tako
skoncentrirana in bi s tega vidika moralo biti pri nas odvažanje odpadkov dražje.
Glede sankcioniranja je spomnil na sprejeti odlok, ki sankcioniranje omogoča. Izvaja
ga lahko medobčinski inšpektorat. Trenutno je stališče občine, da se najprej
vzpostavi ustrezen režim in uveljavi cena, v primeru eskalacje problemov, pa je
mogoče ukrepati takoj.
Makimiljan Alfirev je menil, da je kontroliranje zelo težko in da je treba velik poudarek
dati na zavest ljudi in v ta namen več pisati v občinsko glasilo.
Anton Kosec je vprašal kako je z možnostjo menjave posod za odpadke.
Marina Valič je povedala, da je to, brez dodatnega doplačila, mogoče vsake tri leta.
Brane Podboršek se je zavzel, da bi odvoz bioloških odpadkov zaradi izenačenosti
vseh občanov uvedli tudi v preostalih petih vaseh (Torovo, Dornice, Šinkov Turn,
Vesca in Povodje).
Jože Gregorič je pojasnil kriterije in omejitve glede odvažanja iz manjših naselij.
Prekoračene so namreč aglomeracije kar pomeni, da se z izvajanjem storitve
povzroča večja škoda kot če uporabniki tudi bio odpadke odlagajo v črne kante.
Župan se je zavzel za realizacijo podanega predloga, saj bi se s tem izognili zmedi,
ki bi nastala med ljudmi.
Miran Sirc je obljubil nadaljnje pogovore z izvajalcem tudi na to temo.
25.5.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje Elaborat za povišanje
cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za novo ceno
storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada (evid. št. 354-03/2013-007, z dne 19.02.2013).
1.1. Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vsebuje
zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne
embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je 0,1231 EUR/kg oz. 24,0378
EUR/m3, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0046 EUR/kg oz. 0,9055 EUR/m3,
- cena storitve javne službe je 0,1185 EUR/kg oz. 23,1323 EUR/m3.
1.2. Cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada je 0,0562 EUR/kg oz. 7,7781 EUR/m3, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0044 EUR/kg oz. 0,6123 EUR/m3,
- cena storitve je 0,0518 EUR/kg oz. 7,1658 EUR/m3.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
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25.5.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje Elaborat za ceno nove
storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (evid. št. 354-03/2013008, z dne 19.02.2013).
Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0392 EUR/kg
oz. 4,2109 EUR/m3, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0011 EUR/kg oz. 0,1182 EUR/m3,
- cena storitve javne službe je 0,0381 EUR/kg oz. 4,0927 EUR/m3.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
25.5.3. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje Elaborat za povišanje
cene storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (evid. št. 354-03/2013-009, z dne 19.02.2013).
Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov je 0,1619 EUR/kg oz. 15,1587 EUR/m3, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0900 EUR/kg oz. 8,4267 EUR/m3,
- cena storitve javne službe je 0,0719 EUR/kg oz. 6,7320 EUR/m3.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
25.5.4. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Sklep o tarifnem sistemu
za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je pil potrjen soglasno.
6. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru predlaganega izhodišča za
poravnavo z izvajalcem objekta LC Mengeš Martink Vodice
Članica nadzornega odbora Andreja Rahne je predstavila poročilo in pozitivno
mnenje k predlaganim izhodiščem za poravnavo z izvajalcem objekta 'Komunalna
infrastruktura in rekonstrukcija lokalne ceste LC 462011 Mengeš – Martink – Vodice
(osek Bukovica-Koseze/gasilski dom) s pločnikom. Opomnila je, da se je potrebno
soočiti z novim dejstvom, da sta tako pogodbeni izvajalec Gradbinec GIP kot
prevzemnik terjatev do Občine in JPKV podjetje CPL sedaj v stečaju in je potrebno
vse nadaljnje postopke koordinirati do obeh stečajnih upraviteljev.
Župan je izrazil obžalovanje, da poravnave ni bilo moč doseči preden je šel CPL v
stečaj, saj je komisija opravila zelo veliko delo za sanacijo zatečenega stanja. Kljub
vsemu je bilo doseženo soglasje in podpis v mediacijskem postopku glede obsega
dejansko opravljenih del, kar terjatev izvajalca bistveno zmanjšuje
Župan je osvežil potek dogajanja. Ko je PUZ (nadzor) preklical situacije se je začelo
odvijati. CPL je tožil Občino na izplačilo računov, Občina pa je (kot že prej) prerekala
plačilo zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti do pridobitve uporabnega
dovoljenja. NO je bil povabljen, da poda svoje mnenje k gradivom za mediacijski
postopek, ki jih je ob sodelovanju s strokovnjaki pripravila občinska uprava, za kar ji
je župan izrekel svojo zahvalo.
Anton Kosec je poudaril kako je treba biti tudi pri izbiri nadzora izjemno skrben in
preudaren pri preverjanju referenc.
Miran Sirc je spomnil, da predvsem izvajalec ni korektno opravil svojega dela, žal pa
nadzor ni ustrezno bdel nad projektom.
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25.6.1 SKLPEP: Občinski svet se je seznanil z izrednim nadzorom
predlaganega izhodišča za poravnavo z izvajalcem objekta 'Komunalna
infrastruktura in rekonstrukcija lokalne ceste LC 462011 Mengeš – Martink –
Vodice (odsek Bukovica-Koseze/gasilski dom) s pločnikom.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil potrjen soglasno.
Župan je odredil 5 minut premora.
Pred nadaljevanjem seje je ugotovil, da je prisotnih vseh 12 svetnikov kot med prvim
delom seje.
7. Širitev stavbnih zemljišč po 29. členu ZPNačrt-B: (Marjan Bergant –
Repnje)
Vsebino obravnavne točke je predstavila Tatjana Resman.
Anton Kosec je povedal, da je bila zadeva na odboru za komunalo obravnavana že
dvakrat, vendar je bilo zaradi uskladitev z določbami veljavnega prostorskega akta
pobudo potrebno dopolniti in se postopek zato še ni zaključil. Predstavil je zakonsko
določbo 29. člena ZPNačrt-B, ki omogoča manjšo širitev območja stavbnih zemljišč
in funkcionalno zaokrožitev za namen tudi kmetijskih dejavnosti. Zaradi specifičnosti
lokacije tudi ne bo nobenih motečih vplivov za ostale prebivalce naselja. Seveda pa
bo imelo zadnjo besedo ministrstvo.
Župan je izrazil podporo tovrstni pomoči kmetijski in drugi gospodarski dejavnosti.
Mojca Ločniškar je vprašala ali je tak predlog zakonsko povsem ustrezen, saj ne gre
za osnovno kmetijsko dejavnost ampak za skladiščenje in pretovarjanje kmetijskih
proizvodov. Vprašala je tudi ali je kdo izmed svetnikov interesno povezan s tem
investitorjem.
Brane Podboršek se je zavzel za podporo predlogu, ki predstavlja modifikacijo
starega predloga in vprašal ali se s tem širi področje SK ali 2A? Opozoril je na črtanje
določila, da se nadaljnji načrti urejajo z OPPNjem, kar je verjetno ostanek zapisa iz
prvotnega predloga, kjer je šlo tudi za druge parcele. Poudaril je, da investitor
načrtuje tudi nova delovna mesta kar vsekakor ni zanemarljivo.
Tatjana Resman je svojo obrazložitev dopolnila s pojasnilom, da pobuda ne presega
omejitev 29. člena ne po površini, ne po namembnosti predvidenih objektov niti se ne
nahaja v varovanih območjih. Zakon tudi ne zahteva, da se pobudnik ukvarja s
kmetijstvom, ampak, da gre za ustrezno dejavnost oz. so objekti namenjeni kmetijski
dejavnosti. Soglašala je tudi s črtanjem navedbe postopka z OPPNjem.
Anton Kosec je razpravo dopolnil, da na tem območju po sprejetju sklepa območja
stavbnih zemljišč ni mogoče več širiti. Glede pobudnika pa je ovrgel dvome glede
statusa, saj ima registrirano kmetijsko gospodarstvo, je prejemnik evropskih
subvencij (čeprav v manjšem obsegu) ter je tudi kmet z nekaj ha zemlje. Tudi on se
je zavzel za podporo občanu, ki ustvarja in je pripravljeni delati in ima glede
investicije tudi pozitivno mnenje zbornice.
Glede interesnih povezav je župan svetnike pozval naj se izjavijo, če je kdo s
projektom povezan.
Brane Podboršek je povedal, da ni povezan, da pa na napako v besedilu opozarja,
da bi pozneje ne prišlo do neljubih nevšečnosti in bi bile investitorju povzročene nove
težave.
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25.7.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje in sprejme Sklep o
dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na območju zemljišča
parcela št. 193/1 k.o. 1742 Repnje.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil potrjen soglasno.
8. Predlog Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (II. branje)
Predlog odloka je predstavil Matjaž Gorčan.
Anton Kosec se je zavzel, da bi bili člani uredniškega odbora (v finančnem smislu)
tretirani kot drugi predstavniki civilne družbe, ki so vključeni v ostala delovna telesa
občinskega sveta in je bil proti črtanju na prejšnji seji predlagane dikcije. Tudi glede
honoriranja člankov je menil, da ni razlogov, da se 16. člen ne bi sprejel kot je
navedeno v prečrtanem tekstu. Ocenil je, da je glede na določbe ZUJFA ves strošek
ne presega 2.500 € in da bi na tem segmentu ne smeli toliko varčevati.
Mojca Ločniškar je predstavila amandmaje, ki jih je v proceduro vložila NSi.
Župan je podal svoje stališče do predlaganih amandmajev. Podprl je drugi amandma.
Anton Kosec je izrazil podporo drugemu amandmaju, opozoril pa na nedosledno
navajanje 'uredništvo' 'uredniški odbor' v predlaganem aktu.
Maksimiljan Alfirev je nasprotoval predlogu v prvem amandmaju in povedal, da so tri
liste oz. stranke zastopane v občinskem svetu dosegle enako število svetniških mest,
ter da prejeto število glasov na volitvah ne more biti kriterij in da ne šteje.
25.8.1. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.1.
Za sklep je glasoval 1, proti 8. Amandma ni bil sprejet,
25.8.2. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.2.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 0. Amandma ni bil sprejet,
25.8.3. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.3.
Za sklep je glasoval 1, proti 6. Amandma ni bil sprejet,
25.8.4. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.4.
Za sklep je glasoval 1, proti 7. Amandma ni bil sprejet,
25.8.5. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.5.
Za sklep sta glasovala 2, proti 5. Amandma ni bil sprejet,
25.8.6. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.6.
Za sklep je glasoval 1, proti 7. Amandma ni bil sprejet,
25.8.7. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.7.
Za sklep je glasoval 1, proti 8. Amandma ni bil sprejet,
25.8.8. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.8.
Za sklep je glasoval 1, proti 5. Amandma ni bil sprejet,
25.8.9. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.9.
Za sklep je glasoval 1, proti 6. Amandma ni bil sprejet,
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25.8.10. SKLEP: Občinski svet podpira amandma NSi št.10.
Za sklep sta glasovala 2, proti 5. Amandma ni bil sprejet,
25.8.11. SKLEP: Občinski svet podpira amandma župana, da se prečrtano
besedilo 11. in 16. člena uveljavi.
Za sklep jih je glasovalo 12, proti 0. Amandma je bil sprejet,
25.8.12. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejeme Odlok o javnem
občinskem glasilu Kopitarjev glas skupaj s prejetima amandmajema.
Za sklep jih je glasovalo 11, proti 0. Sklep je bil sprejet.
9. Predlog Sklepa
o določitvi cenika oglasnega prostora v javnem
občinskem glasilu Kopitarjev glas
Razprave ni bilo.
25.9.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Sklep o določitvi cenika
oglasnega prostora v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil potrjen soglasno.
10. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Vodice za leto 2013
Predlog sklepa je predstavil Rado Čuk.
Peter Podgoršek je opozoril na problematiko dostopanja na parcelo 80 k.o. Polje ter
predlagal, da se pred izvedbo prometa z nepremičnino zadevno vprašanje ustrezno
reši. Prav tako je opozoril na potrebno preudarnost pri prodaji zemljišča Gordani
Čižman, zaradi nujne predhodne ureditve ustreznega dostopa na parcelo.
Župan se je zahvalil za oba predloga in zagotovil, da bodo upoštevani skupaj z
vpisom služnosti na parcelah, ki se bodo eventualno prodale.
25.10.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o dopolnitvi
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vodice za leto
2013.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil potrjen soglasno.
11. Pobude, predlogi in vprašanja
Anton Kosec je v luči prihajajočega okroglega življenjskega jubileja napovedal vabilo
k svojemu praznovanju, vključno s pohodom vseh povabljenih na Tošč in Grmado, v
soboto 20. aprila, z odhodom ob 9. uri izpred občinske zgradbe.
V nadaljevanju je izrazil zadovoljstvo s predstavniki ustanovitelja zavoda OŠ Vodice,
ki so, kakor je razvidno iz posredovanega zapisnika razpravljali in tudi glasovali
skladno s stališči kot jih je sprejel Občinski svet.
Glede zadeve Klemenčič je prav tako izrazil odobravanje, da niso brezpogojno
vztrajali na poravnavi, saj je odločitev sodišča za občino zelo ugodna. Občina
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namreč tožniku ne dolguje ničesar, zato je predlagal, da se takoj po sprejemu OPNja
uvede razlastitveni postopek v katerem bo kupnina ocenjena s strani cenilca.
Maksimiljan Alfirev je ponovil svoje stališče, da je vrednost zemljišča precenjena (tudi
na predhodnih sejah je nasprotoval ceni 122.000 €), predvsem pa tožbenemu
zahtevku v višini 350.000€. Izrazil je zadovoljstvo s sodbo sodišča in menil, da je
tožnika zavedel pravzaprav njegov odvetnik.
Peter Podgoršek je opozoril na cestni odsek pri Gmajnici, ki ga bo potrebno nasuti ko
bo sneg skopnel.
Brane Podboršek je dal pobudo, naj se v proračunu za leto 2014 zagotovi možnost
prerazporejanja med postavkama zimska služba in letno vzdrževanje cest 8na ne bo
potreben rebalans).
Okrcal je zapis v KG kjer je bila zimska služba ocenjena kot dobra pri tem, da so na
prejšnji seji 4 svetniki prav na ta račun izrazili svojo kritiko. Sam je tudi protestiral, da
so bili obcestni koli tako hitro umaknjeni, saj je bilo ob novih snežnih padavinah
povzročeno nemalo težav in avtomobilskih zdrsov (celo avtobusni).
Župan je spomnil tudi na vidik učinkovitosti in gospodarnosti glede občinskega
proračuna in sredstev, ki so zaradi dolgotrajne zime skokovito narasle.
Mag. Nataša Hribar je povedala, da možnost prerazporeditve obstaja že sedaj, da pa
bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za letno vzdrževanje cest.
Župan je svetnike seznanil še z eno dobro novico in to je pridobitev pravnomočne
odločbe o uvedbi komasacijskega postopka. To je bil predpogoj za kandidiranje na
državna sredstva, ki si jih prav tako obetamo.
Seja je bila zaključena ob 22.10

Zapisnik pripravil
Rado Čuk, višji svetovalec I
Župan Občine Vodice
ACO FRANC ŠUŠTAR
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