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Številka: 011-06/2010-048
Datum: 24.5.2012

Zadeva: Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v torek, 22. maja 2012 ob 19. uri, v sejni
sobi Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
Občinski svet: Jožef Rozman, Peter Podgoršek, Anton Kosec, Sašo Sodnik, Metka
Marolt Pozderec, Friderik Pipan, ddr. Tomaž Gyergyek, Mojca Ločniškar, Marjan
Podgoršek, Mirjana Grgić, Anton Logar, Anton Kokalj in Brane Podboršek;
Župan: Aco Franc Šuštar;
Nadzorni odbor: Maja Drešar;
Občinska uprava: mag. Nataša Hribar, Miran Sirc, Matjaž Gorčan in Rado Čuk;
Gostje: Irena Karčnik – Medobčinski inšpektorat, Jure Vrhovnik – direktor JP
Komunala Vodice, Sergij Simšič – predsednik NS JP Komunala Vodice, Jože
Gregorič – Snaga d.o.o;
Mediji: Monika Kubelj – Kopitarjev glas, Jasna Paladin – Gorenjski glas;
Odsotna: Miha Bergant in Maksimiljan Alfirev, ki je opravičil odsotnost;

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika ponovljene konstitutivne seje Občinskega sveta Občine
Vodice
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice za leto 2011 ter Finančni načrt
Medobčinskega inšpektorata za leti 2012 in 2013
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah zbiranja komunalnih
odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice – II. branje
Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vodice za leto 2012
Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za leto 2012
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice – II. branje
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Vodice – II. branje
Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2011
Poročilo župana o delu v letu 2011
Zaključni račun Občine Vodice za leto 2011
Predlog sprememb Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov
občine in članov delovnih teles v Občini Vodice (gradivo naknadno)
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14. Informacija o omejitvah in prepovedi poslovanja funkcionarjev in družinskih
članov z Občino Vodice
15. Pobude, predlogi in vprašanja

Prisotnih je bilo 12 svetnikov.
1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red in predlagal, da se 13. točka umakne z dnevnega
reda. Zaradi interventnega zakona bodo potrebne spremembe tudi pri plačilih za
funkcionarje, zato je bolje počakati s sprejemom Pravilnika o plačilih za funkcionarje.
Nov predlog dnevnega reda je bil svetnikom tudi predložen na mizo. Svetniki so
izrazili strinjanje z novim predlogom.
17.1.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje naslednji dnevni red za
17. redno sejo:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika ponovljene konstitutivne seje Občinskega sveta

Občine Vodice
3. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice
4. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Trzin,

Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice za leto 2011 ter
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata za leti 2012 in 2013
5. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah zbiranja
komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice
– II. branje
6. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vodice za leto 2012
7. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012
8. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice – II. branje
9. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Vodice – II. branje
10. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2011
11. Poročilo župana o delu v letu 2011
12. Zaključni račun Občine Vodice za leto 2011 - osnutek
13. Informacija o omejitvah in prepovedi poslovanja funkcionarjev in
družinskih članov z Občino Vodice
14. Pobude, predlogi in vprašanja
Za sklep jih je glasovalo 11, proti ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
2. Potrditev zapisnika ponovljene konstitutivne seje Občinskega sveta
Občine Vodice
Razprave ni bilo.
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16.3.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje zapisnik ponovljene
konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.

3. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice
Razprave ni bilo.
16.3.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje zapisnik 16. redne seje.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.
4. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice za leto 2011 ter
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata za leti 2012 in 2013
Ga. Irena Karčnik je kot vodja medobčinskega inšpektorata predstavila letno poročilo
za leto 2011 ter finančni načrt za leto 2012 in 2013.
Marjan Podgoršek je predlagal naj inšpektorji, ki z radarjem merijo hitrost, izbirajo
take lokacije, ki v resnici predstavljajo nevarne cestne odseke in ne npr. avtobusno
postajo v Skaručni.
Anton Kosec je medobčinski inšpektorat kot medobčinski organ, za delovanje
katerega država refundira določena sredstva, ocenil kot eno najboljših odločitev
Občine Vodice. Zavzel se je, da bi se še nekatere službe povezale kot medobčinski
organ (finance, prostor). Vodji inšpektorata se je zahvalil tudi za dodatno sodelovanje
v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Župan je glede lociranja radarjev za merjenje hitrosti pojasnil, da so bili postavljeni na
najbolj kritičnih odsekih ob šoli, vrtcu ipd. sporazumno z Občino.
Peter Podgoršek je vprašal kam se nakazujejo globe?
Kot je pojasnila ga. Karčnik so globe prihodek občine na ozemlju katere so izrečene.
17.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejema Letno poročilo skupne
občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2011, št. zadeve 010-0001/2012.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.
17.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice se je seznanil s Predlogom
sprememb proračuna 2012 in predlogom Finančnega načrta Medobčinskega
inšpektorata in redarstva za leto 2013, št. zadeve 410-0003/2011-3.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah zbiranja
komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice
– II. branje
Uvod je podal župan s poudarkom, da s sprejetjem odloka ne nastajajo kakšne
izredne finančne posledice za občinski proračun.
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Predstavnik koncesionarja Snaga d.o.o. g. Jože Gregorič je kot ključno izpostavil
zasledovanje cilja, da se s predlaganimi metodami zbiranja in ravnanja z odpadki
(rumene in rjave posode) in njihovo konstantno nadgradnjo, do leta 2020 60%
odpadkov reciklira oz. na kak drug način zagotovi, da se jih ne bo končno odložilo na
deponijo.
Župan je povedal, da bodo informacije o novem režimu zbiranja odpadkov
posredovane v zgibanki in v Kopitarjevem glasu.
17.5.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagani Odlok o
spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah zbiranja komunalnih
odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice, ki se ga objavi v
naslednji številki Uradnega glasila Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.

6. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vodice za leto 2012
Predstavnik koncesionarja Snaga d.o.o. g. Jože Gregorič je poudaril pomen
nekaterih pomembnih sprememb, ki so, potem ko so bile uokvirjene v predhodno
sprejetem odloku, upoštevane v konkretnem programu ravnanja z odpadki v
letošnjem letu. Predstavil je dinamiko menjave in dostave posod z rumenimi pokrovi,
ki mu bo sledil nov režim odvoza komunalnih odpadkov. Postregel je s še nekaj
ugodnimi številkami glede sprememb v ravnanju z odpadki: količina trajno odloženih
odpadkov na prebivalca v naši občini konstantno upada, med tem ko se količina za
reciklažo primernih odpadkov (eko otoki, zbirni center, rjave posode) zvišuje.
Miran Sirc je izrazil željo in namero Občine, da bi pri sprejemanju in uvajanju novosti
ostala med vodilnimi v regiji ter se koncesionarju zahvalil za konstruktivno in korektno
sodelovanje, pri čemur se mu je pridružil tudi župan.
17.6.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje predloženi Program
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vodice za leto 2012.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.
7. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012
Predstavnik koncesionarja Snaga d.o.o. g. Jože Gregorič je pojasnil, da predlagani
program predstavlja podlago za kakovostno izvajanje javne službe odlaganja
odpadkov. Predstavil je trenutne in nameravane snovne tokove do končnega
odlagališča ter ponovno izpostavil ugoden trend konstantnega zniževanja trajno
odloženih odpadkov, ki ga je potrebno še zasledovati.
17.7.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje predloženi Program za
obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2012.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.
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8. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice – II. branje
Župan je predstavil odlok in povedal, da sta ga obravnavala tako Odbor za komunalo
kot Komisija za prostor in da je bil v obravnavo posredovan tudi Gasilski zvezi
Vodice, ki se je odzvala z nekaterimi predlogi in dopolnitvami.
Anton Kosec je kot predsednik Odbora za komunalo spomnil na postopek
sprejemanja tega modernega predpisa, ki bo hkrati dobra podlaga za določitve
realne cene za oskrbo s pitno vodo, ki je že od leta 2000 nespremenjena. Predpis bo
polno operativen sicer šele, ko bo JP Komunala Vodice pripravila sklepe za določitve
cene vode in ostale predpise, ki iz odloka izhajajo (v prehodnih določbah je
predviden rok do 6 mesecev).
Mojca Ločniškar je zastavila vprašanje kako je s sredstvi v lasti in v upravljanju, oz.
ali so v odloku uporabljeni pravi nazivi.
Miran Sirc je pojasnil, da so osnovna sredstva (infrastruktura) v lasti Občine Vodice,
da pa so s pogodbo o najemu prenesena v upravljanje JP. Dopolnil ga je Anton
Kosec, ki je poudaril, da gre pri tem zlasti za poudarek dejstva, da izvajalec javne
službe kot dober gospodar tudi dejansko upravlja z javno infrastrukturo.
17.8.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagani Odlok o oskrbi
s pitno vodo na območju občine Vodice, ki se ga objavi v naslednji številki
Uradnega glasila Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.

9. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Vodice – II. branje
Župan je povedal, da tudi pri tem odloku kakšnih dodatnih obremenitev za občinski
proračun ni in je glede na obravnavo v drugem branju predlagal razpravo.
Anton Kosec je dodal, da je tudi ta odlok šel skozi obravnave na odboru ter ta daje
podlago tako za določitev novih cen izvajanja osnovnih in dopolnilnih storitev te
gospodarske javne službe kot za izvajanje ustreznega inšpekcijskega nadzora.
Marjan Podgoršek je opozoril na dikcijo 4. točke 3. člena, ki je delno nepotrebna in v
nasprotju z namenom odloka, da se odvajanje komunalnih in meteornih voda striktno
ločuje.
Župan je predlog o črtanju dela 4. točke 3. člena sprejel in ga predlagal kot
amandma.
17.9.1 SKLEP: Občinski svet k predlogu Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice sprejme naslednji
amandma: »Četrta točka 3. člena se spremni tako, da se glasi: 'Komunalna
čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno vodo v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo'.«
Za sklep jih je glasovalo 11. Proti nihče. Sklep je bil sprejet.
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17.9.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagani Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
skupaj s predhodno sprejetim amandmajem. Odlok se objavi v naslednji
številki Uradnega glasila Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.
10. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2011
Letno poročilo je podal direktor JP Jure Vrhovnik. Predstavil je glavne segmente
poročila: poslovno poročilo (poslovanje s strankami, glavne dejavnosti, kadrovsko
sliko podjetja, razvojne načrte), finančno poročilo in računovodske izkaze.
Sejo je zapustil svetnik Brane Podboršek.
Predsednik nadzornega sveta JP g. Sergij Simšič je predstavil poročilo nadzornega
sveta ter dodal, da je nadzorni svet k letnemu poročilu JP dal pozitivno mnenje (z
nekaterimi predlogi dopolnitev, ki so bile upoštevane). Povedal je, da je NS imel v
letu 2011 6 sej, sprejel 28 sklepov, ki so bili vsi realizirani. Ena od pomembnejših
nalog nadzornikov v preteklem letu je bila imenovanje novega direktorja.
Župan je poudaril, da so skupaj z občinsko upravo in novim vodstvom JP opravili
zahtevno delo, saj so sanirali nekatere zadeve iz preteklosti, obnovili ČN, zgrajen je
bil filter na črpališču v Kuharjevem borštu, izvedli so večje število hišnih
kanalizacijskih priključkov, ipd.
Anton Kosec je izpostavil pridobitve z novim odlokom. Kot eno pomembnih je
navedel pravno podlago za vzpostavljanje plačilne discipline, saj je postopek
natančno opisan.
17.10.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Letno poročilo Javnega
podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2011.
Za sklep jih je glasovalo 10. Proti ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
Na sejo je prišel Anton Kokalj, ki je predhodno opravičil začasno zadržanost.
Na seji je bilo prisotnih 12 svetnic in svetnikov.

11. Poročilo župana o delu v letu 2011
Župan je predstavil svoje delo in delo občinske uprave v letu 2012. Najprej je
izpostavil realizacijo najpomembnejših projektov (protipotresna in statična sanacija
OŠ, OPPN Polje, obnovo občinskih zgradb, obnovo ČN, propuste, letno inventuro,
odlok o komunalnem prispevku), zahtevne aktivnosti za pričetek novih projektov
(kanal C0, središče Vodice, OPPN OŠ, integrirane avtobusne povezave, lobiranje za
obvoznico) nato pa obseg in količino po posameznih resorjih (dejavnosti sprejemne
pisarne in komunikacije z javnostjo, finance in računovodstvo, družbene dejavnosti,
okolje in prostor, premoženjske zadeve, pravne zadeve, investicije in komunalo,
gospodarske javne službe, občinsko redarstvo, soglasja in dovoljenja ter stike z
občani, delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles…), navedel podatek o
skupaj 1200 sestankih ki so jih imeli uprava, direktorica in župan v občinski upravi,
na terenu in državnih institucijah, načrt o reorganizaciji občinske uprave, knjižnice in
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JP KV ter še veliko pomembnih podrobnosti. Pohvalil je občinsko upravo, in sicer vse
zaposlene, ki so sprejeli njegov način vodenja in zasledujejo njegov cilj in vizijo pri
svojem delu.
Predstavitev samo, predvsem pa vse opravljeno delo je občinski svet nagradil z
aplavzom.
Anton Kokalj je čestital za pripravljeno poročilo in izrazil zadovoljstvo, da strateške
odločitve občine izpred 10 let niso bile napačne (ČN, lastna vrtina, …) da pa je
pristojnost Občinskega sveta da strategije obravnava, potrjuje in po potrebi
dopolnjuje. Glede svetniške skupine NSI je napovedal, da bo še naprej konstruktivna
opozicija.
Mojca Ločniškar je ocenila, da je bilo opravljeno veliko delo, prosila pa za pojasnilo
glede odprtega vprašanja v zvezi z OPPN Torovo in Projekt 21.
Župan je pojasnil, da gre pri OPPN Torovo za odpravo manjših napak ter za formalni
prevzem infrastrukture, pri Projektu 21 pa bo na podlagi urbanistične pogodbe
Občina za opravljeno delo, po pridobitvi vseh dokazil, dolžna poravnati finančne
obveznosti do izvajalca oz. investitorja.
17.11.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice se je seznanil s poročilom
župana o delu v letu 2011.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.

12. Zaključni račun Občine Vodice za leto 2011
Mag. Nataša Hribar je predstavila Zaključni račun, ki izkazuje 4.308.585 EUR
prihodkov in 4.374.603 EUR odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki se je
financirala s sredstvi prejšnjega leta. Zadolževanje ni bilo potrebno. Realizacija je bila
dobro načrtovana, saj so bila odstopanja minimalna. Predstavila je tudi obseg in
strukturo tako prihodkov kot odhodkov. Odhodki za zaposlene so npr. predstavljali
8% proračuna, po 9 letih pa je bila na podlagi prečiščene knjige osnovnih sredstev
uspešno opravljena tudi inventura.
Anton Kokalj je opozoril na veliko postavko 'stroški delovanja JP Komunala Vodice'
Predlagal je, naj se končno izvede poglobljena analiza, opozoril pa, da je pri
razpolaganju s sredstvi proračuna nujno potrebno misliti na 1 mio EUR zaradi
obveznosti, ki sicer še niso zapadle, predstavljajo pa neke vrste blagovno zadolžitev.
Ddr. Tomaž Gyergyek je opozoril na nekatera osnovna sredstva v tabeli 7.1, ki še
niso amortizirana.
Nataša Hribar je pojasnila, da gre za inventar, ki se je izločil iz osnovnih sredstev, saj
predstavlja potrošni material in vrednost nižjo od 500 EUR, ostaja pa v rabi.
Mojca Ločniškar je predlagala, da se v prihodnje tabelam dodaja še stolpec
realizacije v preteklem letu. Tudi ona je opozorila na breme 1 mio EUR, pa tudi na
obveznosti v OPPN pod cerkvijo, kjer mora Občina izvesti še nekatera dela, sredstva
pa so bila že porabljena za druge namene. Ocenila je, da bi se Občina v primeru
nujnih pomembnih projektov lahko zadolžila približno za 1 mio EUR.
Anton Kosec je spomnil na že večkrat zahtevano, pa tudi obljubljeno SWOT analizo
glede JP Komunala Vodice, ki naj jo Občinski svet čim prej obravnava in sprejme
odločitev glede načina opravljanja gospodarskih javnih služb, ki jih sedaj izvaja JP.
Nataša Hribar je glede SWOT analize povedala, da se pripravlja in bo predstavljena
na eni od prihodnjih sej OS, da pa ne moremo mimo dejstva, da izvajanje javne
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službe stane ne glede na obliko izvajanja ter da je ena od velikih prednosti trenutne
organiziranosti zlasti v njeni preglednosti in transparentnosti. Glede dodatnega
stolpca pri tabelah je povedala, da ga ministrstvo za finance ne zahteva, da pa je
pripombo mogoče upoštevati. Izrekla je tudi pohvalo pripravljavcu ZR Matjažu
Gorčanu.
Župan je glede stroškov JP povedal, da bi le ti ostali, saj je delo potrebno opraviti ne
glede v kakšni organizacijski obliki se izvaja; zmanjšali bi se potencialno le na
postavki direktorjeve plače; poglobljena analiza in obravnava je vsekakor potrebna.
Glede dolga je povedal, da je dolg sicer zaveden v pogodbah, ni pa izkazanv
gradbenih knigah. CPL mora dokazati resničnost obsega izvedenih del ter predložiti
vsa potrebna dokazila in dokumentacijo, prav tako pa tudi Projekt 21.
17.12.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme osnutek Zaključnega
računa proračuna Občine Vodice za leto 2011.
Za sklep jih je glasovalo 11. Proti nihče. Sklep je bil sprejet.

13. Informacija o omejitvah in prepovedi poslovanja funkcionarjev in
družinskih članov z Občino Vodice
Nataša Hribar je podala informacijo o določbah Zakona o preprečevanju korupcije,
da občinski funkcionarji z Občino poslovno ne smejo poslovati in komentirala
priloženo zgibanko z navodili.
17.13.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice se je seznanil z Informacijo o
omejitvah in prepovedi poslovanja funkcionarjev in družinskih članov z Občino
Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12. Sklep je bil sprejet soglasno.

14. Pobude, predlogi in vprašanja
Anton Logar je izrazil protest proti načinu, s kakršnim na sejah nastopa svetnik
Maksimiljan Alfirev. Zahteval je, da se na sejah občinskega sveta dosledno uporablja
slovenski jezik.
Anton Kokalj je opozoril na pristojnosti organov občine. Navezal se je na Strateški
dokument Občine, ki ga je sprejel OS in ga mora zato župan upoštevati. Župan ne
sme podpisovati pogodb, ki so v nasprotju s strategijo občine. Kot primer je navedel
dogovarjanje za kanal C0, ki v primerjavi z izgradnjo lastne ČN šibi avtonomnost
občine.
Anton Kosec je nasprotoval izražanju kritike o osebi ki ni prisotna ter ponovno
obžaloval, da NSi ni vključena v delovna telesa, saj bi se mnogi nesporazumi in
vprašanja razrešila že na tistih sejah.
Anton Logar je spomnil na nedavno razpravo na seji OS, na kateri je bil obravnavan,
čeprav ni bil prisoten, svojo zahtevo o uporabi slovenskega jezika pa navezal na
nesprejemljiv način podajanja kritike urednici občinskega glasila.
Mojca Ločniškar se je tudi zavzela za uveljavitve rabe slovenskega jezika na sejah,
ter pozvala župana, da to tudi zagotovi.
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Župan je prejšnjo sejo označil kot specifično, povedal, da se je s svetnikom Alfirevom
že pogovoril in se še bo, da pa njegovo podajanje kljub rabi določenih neslovenskih
izrazov ni nerazumljivo ali nejasno in da meni, da ga vsi svetniki dobro razumejo.
Glede preseganja pristojnosti ali neupoštevanja strategije občine je spomnil, da je
bila pogodba o nameri glede kanala C0 svetnikom posredovana, od tedaj naprej pa
ni bil sprejet ali podpisan noben drug dokument.
Seja je bila zaključena ob 22.45
Zapisnik pripravil
Rado Čuk, višji svetovalec I

Župan Občine Vodice
ACO FRANC ŠUŠTAR
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