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Številka: 011-06/2010-008 
Datum: 19.1.2011 

 
 
 

Zadeva: Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,  
ki je bila v  torek, 18. januarja 2011 ob 19.00 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: Rado Čuk  
Mediji: Kopitarjev glas – Monika Kubelj, Gorenjski glas – Jasna Paladin 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
3. Sprememba poslovnika Občinskega sveta /hitri postopek/ 
4. Odlok o spremembi odloka o delovnih telesih /hitri postopek/ 
5. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6. Odlok  o spremembi odloka o občinskem glasilu /hitri postopek/ 
7. Sklep o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila Kopitarjev glas 
8. Sklep o določitvi cene oglasnega prostora v KG 
9. Sklep o pristopu Občine Vodice v ZOS 
10. Sklep o imenovanju sodnikov porotnikov 
11. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 

Ţupan je pred predstavitvijo dnevnega reda predlagal, da se 5. in 7. točka 
obravnavata le kot predlog, da pa o sklepih Občinski svet odloči na korespondenčni 
seji po uveljavitvi odlokov. Nato je prebral dnevni red. 
Mojca Ločniškar je v imenu NSi predlagala, da se 4.5. in 7. točka umaknejo z 
dnevnega reda, ker zanje ni pravne podlage. V skladu s 154. členom Ustave je 
namreč potrebno sprejete akte najprej objaviti. 
Anton Kokalj je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 8. točka in da se prej 
pripravi poročilo o stroških izhajanja Kopitarjevega glasa v preteklem mandatu in 
finančna konstrukcija za tekoče leto. 
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Anton Kosec je pritrdil razmišljanju Mojce Ločniškar, vendar v smislu da lahko vsi 
sprejeti akti veljajo dan po objavi, ne pa da bi moralo biti sprejemanje samo v 
sosledju z objavo.  
Aleksandra Velkovrh je predlagala, da se sejno sobo opremi z mikrofoni, da bi 
razpravljavcem ne bilo potrebno prihajati k govorniškemu pultu. Svetnike je pozvala k 
višjemu nivoju razpravljanja kot se je odvijalo na prejšnji seji. Podprla je ţupanov 
predlog dnevnega reda in povabila k vsebinski razpravi. 
Anton Kosec je izrazil podporo predlaganemu dnevnemu redu. 
Brane Podboršek se je pridruţil stališču Mojce Ločniškar, da akti oz. spremembe 
stopijo v veljavo šele z objavo. 
Anton Kokalj je nasprotoval sprejemanju predlaganih sprememb po hitrem postopku, 
saj ni nobenih razlogov za take ukrepe, saj so akti, ki so predlog obravnave zakoniti 
in v veljavi ţe vrsto let. 
Ţupan je pojasnil, da je tak dnevni red predlagal v dobri veri, da bi se zadeve glede 
komisij in drugih delovnih teles premaknile z mrtve točke. 
 
3.1.1. SKLEP: S predlaganega dnevnega reda se umakne 4. točka. 
Za sklep so glasovali 4, proti 11.   

 
3.1.2. SKLEP: S predlaganega dnevnega reda se umakne 5. točka. 
Za sklep so glasovali 3, proti 12.   
 
3.1.3. SKLEP: S predlaganega dnevnega reda se umakne 7. točka. 
Za sklep so glasovali 4, proti 11. 
   
3.1.4. SKLEP: S predlaganega dnevnega reda se umakne 8. točka. 
Za sklep so glasovali 3, proti 12.   
 
3.1.5. SKLEP: Točki 5 in 7 se spremenita v predlog za razpravo in se o njima ne 
odloča. 
Za sklep so glasovali 12, proti 1.   

 
3.1.6. SKLEP: Dnevni red se skupaj s sprejetimi spremembami potrdi. 
Za sklep so glasovali 12, proti 1.   

 
 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
 

Anton Kokalj je izrazil pomislek glede zakonitega ravnanja pri ponovnem potrjevanju 
mandatov občinskim svetnikom; navedel je  11. člen ZLS, saj je komisiji za podelitev 
mandatov mandat potekel ţe na prvi seji  
Ţupan je pojasnil,  da je bila 2. seja nekoliko drugačna od konstitutivne, saj je bil 
ţupanov mandat nesporen in jo je skliceval iz lastne pristojnosti. Tudi nasvet SVLR je 
bil, da se zaradi pritoţbe na sklep o potrditvi mandatov postopek obnovi le od 
sprejetja sklepa o potrditvi mandatov. 
Maksimiljan Alfirev je po spominu povzel potek razprave ob 8. točki dnevnega reda, 
saj je ocenil, da je zapis preveč skop. Zapisnika sicer ni ţelel spreminjati, je pa 
ţupana in vse svetnike pozval, naj se v prihodnje Poslovnik natančno upošteva. 
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Ţupan se je opravičil ker je umaknil točko dnevnega reda, ker je vsebinsko ocenil, da 
točka ne bo prinesla ţelenega izida, proceduralno pa je bila to napaka. 
Anton Kokalj se je opravičil ker je Poslovnik napačno interpretiral in nekako zamenjal 
poslovniško določilo, ki je v veljavi pri delu odborov v Drţavnem zboru in je drugačno 
od 30. člena Poslovnika Občine Vodice s tem pa je zavedel tudi ţupana. 
 
3.2.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik svoje 2. redne seje . 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti nihče. 
   
 

3. Sprememba poslovnika Občinskega sveta /hitri postopek/ 
Ţupan je pojasnil, da se sprememba poslovnika nanaša na posledično spremembo 
odloka o delovnih telesih oziroma na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki naj bi ne imela le treh članov kot doslej. 
Anton kosec je predlagal popravek 2. člena. 
 
3.3.1. SKLEP: V predlogu sprememb poslovnika se popravi 2. člen tako, da se 
glasi: »Spremembe Poslovnika stopijo v veljavo dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Vodice.«   
Za sklep jih je glasovalo 12, proti 3. 
 
3.3.1. SKLEP:  Občinski svet sprejme sklep o potrditvi predlaganih sprememb 
Poslovnika občinskega sveta skupaj s potrjenim popravkom 2. člena. 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti 3. 
 
 

4. Odlok o spremembi odloka o delovnih telesih /hitri postopek/ 
 
Ţupan je predlagal, da se pri odloku popravi 3. člen (podobno kot pri Poslovniku 2. 
člen)  
Mojca Ločniškar je nasprotovala sprejetju odloka, ki da ni v skladu z zakonom. 
Anton Kosec je predlagal črtanje navedbe 7. člena v preambuli. 
 
3.4.1. SKLEP: V preambuli se črta naslednje besedilo: » in 7. člen Poslovnika 
občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/98)«   
Za sklep jih je glasovalo 12, proti 3. 
 
3.4.2. SKLEP: V predlogu sprememb Odloka se popravi 3. člen tako, da se 
glasi: »Spremembe odloka o delovnih telesih stopijo v veljavo dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Vodice.«   
Za sklep jih je glasovalo 12, proti 3. 
 
3.4.3. SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi Odloka o spremembi 
odloka o delovnih telesih Občinskega sveta skupaj s predhodno potrjenimi 
spremembami. 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti 3. 
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5. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

 
Ţupan je pojasnil, da bo sklep o imenovanju KMVVI predlagal v potrditev na 
korespondenčni seji, ki bo potekala po uveljavitvi sprememb poslovnika in odloka. 
Svetnike je povabil k posredovanju imen članov. 
Anton Kokalj je izrazil dvom v  legitimnost komisije v kateri ne bi bilo predstavnika 
katere od list, saj je v 2. členu odloka eksplicitno navedeno, da komisijo sestavlja po 
en predstavnik vsake liste. Povedal je tudi da NSi ne bo predlagala nikogar. 
Anton Kosec je v imenu Liste neodvisnih krajanov predlagal v Komisijo Joţefa 
Rozmana, Aleksandra Velkovrh v imenu liste Franc Stanonik in lista za razvoj Antona 
Logarja, Brane Podboršek v imenu Neodvisne liste Braneta Podborška Miha 
Berganta, Aco Šuštar v imenu SDS Petra Podgorška, SRCE Marjana Podgorška, SD 
Mirjano Grgić. 
Ţupan je zaključil s povabilom NSi, da lahko kadarkoli predlaga svojega kandidata. 
 

 
6. Odlok  o spremembi odloka o občinskem glasilu /hitri postopek/ 
 

Ţupan je predlagal, da se pri odloku popravi 3. člen tako, da se odlok uveljavi dan po 
objavi. 
Anton Kokalj je vprašal kako naj bi se v predlagani sestavi, ko vsaka lista predlaga 
po enega predstavnika, odraţali volilni rezultati.   
Anton Kosec je menil, da je bistvo spremembe v tem, da uredniški odbor imenuje 
Občinski svet in ne ţupan.  
Ţupan je poudaril, da je bil namen spremembe odloka v širitvi in kvaliteti vsebin 
občinskega glasila. 
 
3.6.1. SKLEP: V predlogu sprememb Odloka se popravi 3. člen tako, da se 
glasi: »Spremembe odloka o občinskem glasilu stopijo v veljavo dan po objavi 
v Uradnem glasilu Občine Vodice.«   
Za sklep jih je glasovalo 15. 
 
3.6.2. SKLEP: Občinski svet sprejme sklep o potrditvi Odloka o spremembah 
odloka o občinskem glasilu skupaj s sprejetimi spremembami. 
Za sklep jih je glasovalo 15. 
 
 

7. Sklep o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila Kopitarjev 
glas 

 
Pred pričetkom razprave je nastopila odgovorna urednica Monika Kubelj in 
predstavila svoj pogled na podobo in razvoj Kopitarjevega glasu. Najprej je navedla 
nekaj okvirnih podatkov o sebi in svojih referencah. Njena vizija Kopitarjevega glasa 
je ne le v obveščanju, ampak tudi v predstavitvi zanimivih zgodb, predstavitvi stvari, 
ki se premikajo, o delu občinskih svetnikov, privlačnosti občinskega glasila na osnovi 
novih stalnih in občasnih rubrik, večjega števila slik ipd. Kot edino nesprejemljivo za 
objavo je navedla ţaljenje in objavljanje nesramnih sporočil. 
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Anton Kokalj je za namestnico odgovorne urednice predlagal Mojco Ločniškar. Miha 
Bergant je za članico uredniškega odbora predlagal Alenko Jereb.  
Anton Kosec se je zavzel, da bi mesto namestnika urednice prevzel Franc Kmetič. 
Ţupan je obljubil odločanje o sestavi uredniškega odbora na korespondenčni seji; 
imena ostalih članov so bila priloţena v gradivu.   

 
 

8. Sklep o določitvi cene oglasnega prostora v KG 
 

Ţupan je podal obrazloţitev k spremembi cenika za oglasni prostor v občinskem 
glasilu. 
Tomaţ Gyergyek je vprašal na kakšen način se je obračunavalo do sedaj. Povedano 
je bilo, da v evrih s preračunavanjem vrednosti iz cenika v SIT. 
Mojca Ločniškar je ugotovila, da v sklepu ne gre za prenumeriranje ampak za 
povečanje vrednosti. 
Anton Kokalj je predlagal, naj bi se domačim potencialnim oglaševalcem ponudil 50% 
popust. 
Ţupan je posredoval podatke o proračunskih sredstvih, ki so bila namenjena za KG v 
preteklem letu in so znašali 40.000 EUR, medtem, ko naj bi v tekočem letu znašala 
od 30.000 do 35.000 EUR. Sredstva na prihodkovni strani za oglaševanje naj bi 
znašala med 2.000 in 5.000 EUR. Glede popustov pa je spomnil na ţe veljavno 
določilo, ki velja za večkratne oglaševalce. 
Anton Kosec je menil, da ustrezno visoka cena tudi regulira oglaševanje, da bi ga 
namreč ne bilo preveč. 
 
3.8.1. SKLEP: V sklepu se spremeni 3. člen tako da se glasi: »Z dne uveljavitve 
tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cenika (Uradno glasilo Občine 
Vodice št.1/00). Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in  stopi v 
veljavo dan po objavi. 
Za sklep jih je glasovalo 15. 
 
3.12.2. SKLEP: Občinski svet sprejme sklep o določitvi cene oglasnega 
prostora v Kopitarjev glasu v predlagani obliki skupaj s potrjeno spremembo. 
Za sklep jih je glasovalo 15. 
 
 
9. Sklep o pristopu Občine Vodice v ZOS 
 
Ţupan je poročal o navezavi stika z Zdruţenjem občin Slovenije (ZOS).  Tako 
Skupnost občin Slovenije (SOS) v katero je Občina Vodice ţe vključena kot ZOS si 
prizadevata za boljše delovanje občin (s sodelovanjem in predlogi glede zakonodaje, 
izobraţevanjem zaposlenih v občinski upravi, črpanjem sredstev iz evropskih skladov 
itd.) 
Maksimiljan Alfirev je ţelel slišati širšo predstavitev in obrazloţitev razlogov za 
včlanitev, ki bi ga prepričali, da je to pametno storiti, saj je treba stroške poslovanja 
občine omejevati ne pa večati. 
Anton  Kokalj je na kratko predstavil velik prispevek Občine Vodice  in njega kot 
takratnega ţupana za samo ustanovitev ZOS. Menil je, da bi iz naslova teh 'zaslug' 
lahko izpogajali ugodnejšo članarino. 
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Brane Podboršek je poudaril, da je Občina s strani zdruţenja prejemala določene 
informacije in gradiva, čeprav ni bila članica, zato je ocenil vključitev kot primerno 
odločitev. 
Anton Kosec je bil mnenja, da občina nekaterih svojih interesov ne more sama 
uveljavljati in da je zato vključitev v take povezave potrebna. Obenem je predlagal, 
naj bi ţupan vsako leto poročal o tovrstnem sodelovanju. 
 
3.9.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o pristopu v 
Združenje občin Slovenije. 
Za sklep jih je glasovalo 15. 
 
3.9.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep, s katerim nalaga 
županu, da mu enkrat letno poda celovito informacijo v zvezi s sodelovanjem in 
aktivnostmi Občine Vodice v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin 
Slovenije. 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
 
10. Sklep o imenovanju sodnikov porotnikov 
 
Ţupan je predstavil kandidate. Vsi so funkcijo sodnikov porotnikov ţe opravljali. 
Razprave ni bilo 
 
3.10.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagani sklep o 
imenovanju kandidatov za sodnike porotnike 
Za sklep jih je glasovalo 15. 
 
 
11. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
Maksimiljan Alfirev se je na podlagi nekaterih predlogov s prejšnje seje, naj bi se pri 
sestavi odborov v večji meri  upoštevali volilni rezultati (število dobljenih glasov), 
zavzel, da se za 'razdelitev' mest v odborih upošteva aritmetika po dobljenih 
mandatih in ne po številu dobljenih glasov volivcev.  
Anton Kokalj je predlagal, da bi se seje snemale in da bi bil potem posnetek na 
razpolago na občinski spletni strani. Zastavil je tudi vprašanja glede svetnice 
Aleksandre Velkovrh, ali je funkcija glavne inšpektorice za okolje in prostor zdruţljiva 
s funkcijo občinske svetnice. 
Aleksandra Velkovrh je predstavila svoj pogled na to vprašanje. Povedala je, da res 
vodi glavni inšpektorat, da pa nima inšpektorskih pooblastil in zato ne odloča o 
nobeni inšpekcijski nadzorstveni zadevi. Na tej osnovi smatra, da funkcija ni v 
nasprotju z zakonskim določilom o nezdruţljivosti opravljanja javnih funkcij. 
Anton Kosec je prisotne seznanil z delovanjem informacijske pisarne Liste 
neodvisnih krajanov ter predlagal, naj bi glede na dva uvoza proučili moţnost 
ureditve parkirišča pred trgovino in pošto z enosmernim prometom. 
Mojca Ločniškar je pozvala ţupana, naj občinski svet seznani z letnim finančnim 
poročilom (vse tri bilance). 
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Maksimiljan Alfirev je predlagal odstranitev grajenih prometnih otokov za umirjanje 
prometa pred naselji, ker ovirajo tekoče odvijanje prometa, predlagal pa je tudi, naj 
se v sejno sobo postavi primerno ozvočenje za boljšo slišnost.  
Ţupan je pojasnil, da se za  otok pred Bukovico (s strani Vodic) predvideva 
prestavitev robnika in razširitev povozne površine. 
Anton Logar se je zavzel za ohranitev otokov pred naselji, glede ureditve dovozov in 
izvozov z regionalne ceste do občinske zgradbe pa je posredoval informacijo s Sveta 
za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, kjer je bil v preteklem mandatu 
predsednik, da takega dovoljenja s strani upravljavca z drţavnimi cestami do sedaj ni 
bilo mogoče dobiti oziroma da je bilo negativno.   
Anton Kosec je predlagal naj Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
pripravi kriterije za sestavo delovnih teles. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00. 
 
 
Zapisnik pripravil  
Rado Čuk, višji svetovalec I 
 
      
 
           Ţupan Občine Vodice 
              ACO  ŠUŠTAR 

  
  

 
 


