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POTRJEN
Datum:
Številka

23.3.2018
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Zadeva: ZAPISNIK

3í. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila v torek, 20. marca 2018 ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

Prlsotni člani občinskega sveta:
Anton Aljaž, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek, Miran Vertačnik, Margareta Barle, Mija
Cankar, AndraŽ Hönigsman, Rok Cankar, Mojca Ločniškar, Anton Kosec, JoŽe Podgoršek,
Damijan Repnik, Żiga JaneŽič, prihod pri 2. točki'

odsotni člani: Anton Logar, Anton Kokalj.

Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še:
Aco Franc Suštar' Župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Kaja Zupanek,
občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava; Tatjana Resman, občinska uprava; Kristina
BoŽič, občinska uprava; Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora; lgor Petek, Javno
podjetje Snaga d.o.o., Karla Jankovič in Tĺna Verbič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Aleš
SenoŽetnik, Gorenjski glas.

Se7'a se7'e pričela ob 18:04.

Selo7é vodil župan Aco Franc SuŠŕał zapisnik je pisala Kaja Zupanek

UGOTOVITEV SKLEPC NOSTI

Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18:05 prisotnih 12 članov občinskega sveta.
Zupan je ugotovil, da je občinski svet sklepěen in lahko prične z delom. Lista prisotnih je
priloŽena originalu zapisnika.

1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrditev predlagal razširjeni dnevni red

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

31.1.1SKLEP občinski svet občine Vodice za 31. redno sejo potrjuje naslednjl
razširjeni

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta

občine Vodice
3. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občinl Vodice za

leto 2018 - predlog
4. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju

obveznih qospodarskih iavnih služb obdelave določenih vrst



PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A: 13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
ZA. 13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bi! sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A: 13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

31.2.2 SKLEP Zapisnik 30. redne seje se pod točko 5 >Sklep o soglasju k ceni
storltve pomoě druŽlni na domu v občini Vodice za leto 2018 -
predlog< v drugem odstavku na strani 5 dopolni z besedilom nin
najkasneje do tedaj ustrezno poveča občinsko subvencijo za to
storitev. opozorll je tudi na članek v Delu z dne 22. 1.2017, po
katerem so tovrstne storitve v Republiki Sloveniji najdražje v občini
Vodice<.

31.2.3 SKLEP Zapisnik 30. redne seje se pod točko í í >Spremembe |n dopolnitve
Statuta občine Vodice - osnutek, í. branje< tretji stavek drugega
odstavka na strani ĺ2 pravilno glasi: >lV novem Zakonu o voznikih je
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredeljen kot
posvetova l no telo predstavn iškeqa orqana o bči ne<.

31.2.4 SKLEP Zapisnik 30. redne seje se pod točko 1í >Spremembe in dopolnitve
Statuta občine Vodice - osnutek, í. branje<< prvi stavek tretjega
odstavka na strani 12 pravilno glasi >Anton Kosec pove' da je Služba
za lokalno samoupravo predlagala tudi, da morajo bitl izplačila za
ělane Nadzornega odbora skladne z določbami Zakona o lokalni
samoupravl/... /<.

31.2.5 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 30. redne seje
občinskeqa sveta občine Vodice s predlaqanimi spremembami.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
A. 13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.
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bi omogočala manjši volumen zabojnikov, bi bilo potrebno sistemsko urediti omenjeno
uredbo.

Peter Podgoršek v navezavi na tabelo na strani 5, ki izkazuje deleŽ prebivalcev vključenih v
redni odvoz odpadkov po posameznĺh občinah, zastavi vprašanje, zakĄ v občini Vodice ni
100 o/o vključenost prebivalcev. Pove, da nekateri občani domnevno nimajo zabojnikov, kar
naj bi bilo povezano z odlaganjem odpadkov v naravr.
lgor Petek z Javnega podjetja Snaga d.o.o. pojasni, da odstotek predstavlja primerjavo med
evidencami Javnega podjetja Snaga d.o.o. in evidencami Mĺnistrstva za notranje zadeve.
Razlika nastaja zaradi slabše aŽuriranosti podatkov. Glede na podano opozorilo, se bo ob
sodelovanju z občinsko upravo opravilo pregled, ali so vse enote nepremiönin vključene v
storitev rednega odvoza odpadkov. ob ugotovitvi morebitnih kršitev Javno podjetje Snaga
d.o.o. poziva k oddaji prijave na pristojne institucqe.

3í.3.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejema Letno poročilo skupne
oběinske uprave občln Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Vodice >Medobčinski inšpektorat in redarstvoĺ< za leto 2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
ZA:13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bi! sprejet soglasno

4 PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA PRI IZVAJANJU
oBVEzNtH GosPoDARsKlH JAVNIH SLUŽB oBDELAVE DoLocENlH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO LJUBLJANA ZA
LETO 2018 _ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo

Uvodno obrazloŽitev je podal lgor Petek, pomočnik direktorja in vodja sektorja za področje
zbiranja odpadkov Javnega podjetja Snaga d.o.o. Uvodoma pojasni, da je Regijski center za
ravnanje z odpadki na ljubljanskem Barju (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana) s pridruŽitvijo
zadnjih dveh skupin občin juŽno-primorske in dolenjske regije zapolnil vse proste kapacitete.
Javno podjetje Snaga d.o.o. preko svojih strateških usmeritev namerava nadaljevati z
izvajanjem aktivnosti zaizboljšanje snovne izrabe v RCERO Ljubljana, pri čemer skušajo čim
več odpadkov iz produktov namenjenih odlaganju, energetski izrabi in seŽigu vključiti v
postopke recĺklĺranja ter jih plasiratĺ v produkte.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ3 članov'
ZA: 13 članov;
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31.4.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se seznanja s predloženim >Programom
za obvladovanje kakovostl poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2018 -
lzvajanje obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranievania komu naln i h odpadkov<<.



Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov'
ZA:11članov;
PROTI: /.
Sklep je bi! sprejet.

6 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBCINE VODICE - PREDLOG, 2.
BRANJE

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazlgŽitev je podal Župan. PoVe, da je bila podrobna obrazložitev za sprejem
predlaganega akta podana v gradivu, ki je bilo priloŽeno sklicu 30. seje občinskega sveta
občine Vodice, na katerije bil obravnavan osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta občine
Vodice. Na podlagi pobud in predlogov svetnikov ter Odbora za pravne akte za spremembo
osnutka je občinska uprava pripravila novo besedilo predloga odloka'

Razprava:

V razpravi sta sodelovala dva svetnika.

Mija Cankar, predsednica odbora za pravne akte, izpostavi ključne predlagane spremembe
in dopolnitve Statuta občine Vodice. Pojasni, da se med pristojnosti občinskega sveta v'ĺ5.
členu doda določba, da obcinski svet >imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v
organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina<, njihov
mandat pa se v skladu s 13. členom določi z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega
podjetja, skladov in drugih organizacij.

Anton Kosec podpira predlagane spremembe in dopolnitve Statuta občine Vodice. Vezano
na razpravo opravljeno na prejšnji seji občinskega sveta občine Vodice in odbora za pravne
akte poda vprašanje, kdaj je načrtovana obravnava sprememb in dopolnitev naslednjih
predpisov: odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola
Vodice, odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraŽevalnega zavoda Vrtec Škratek Svit
Vodice, odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Vodice ter Pravilnika o določitvi placil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih
teles v občini Vodice. Predlaga, da se spremembe in dopolnitve sprejmejo še pred iztekom
t-ekočega mandata.
Zupan odgovori, da s točnim termĺnskim načrtom sprejema omenjenih aktov ni seznanjen,
zato bo svetnikom podan odgovor na prĺhodnji seji občinskega sveta.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

31.6.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Spremembe in dopolnitve
Statuta občine Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A. 13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.
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Razprava:

Anton Kosec zastavi vprašanje, zakaj se v volilno komisijo za izvedbo volitev članov Sveta
uporabnikov javnih dobrin predlaga imenovanje župana.
Kristina BoŽiö pojasni, da določba 48. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice
pravi, da: >Tajno glasovanje vodi in ugotovi rezultate komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči
in dva clana sveta, ki ju izvoli svet na predlog predsedujocega.< Ker se po poslovniku ne
predvideva imenovanje predsedujočega pred imenovanjem preostalih dveh clanov volilne
komisije, se predpostavlja, da je predsedujoči na seji tudi predsedujoči volilne komisije.

Po razpravĺje bĺl sprejet naslednji sklep:

3í.8.1
SKLEP

občinski svet obč|ne Vodice sprejme sklep, da se volitve članov
Sveta uporabnikov iavnih dobrin opraviio s tainim glasovaniem.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
A. 12 članov;
PROTI: i .

Sklep je bil sprejet.

Żupan na predlog Petra Podgorška, predsednika Komisije za mandatna vprašanja' volitve in
imenovanja, predlaga volilno komisijo za izvedbo volitev članov Sveta uporabnikov javnih
dobrin v sestavi, kije razvidna s sklepa 31.8.1.

Sprejet je bil naslednjĺ sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A'. 12 clanov;
PROTI: /.
Sklep je bi! sprejet.

Volilna komisija izvede tajno glasovanje in soglasno sprejme poročilo o izidu glasovanju o
kandidatih zaclane Sveta uporabnikov javnih dobrin.

Na tajnem glasovanju je imelo pravico glasovati 15 članov obcinskega sveta občine Vodice.
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta občine Vodice, kolikor je bilo razdeljenih
glasovnic.Veljavnih je bilo 13 glasovnic.

Kandidati za ćlana Sveta uporabnikov javnih dobrin so na podlagi preštetih veljavnih
glasovnic prejeli sledeče število glasov: Luka Rozman 8 glasov, Samo Zvanut 10 glasov,
Dušan Zun 10 glasov, Urban Koglar 6 glasov, Silva Kralj 6 glasov, Mojca Dermastja 12
glasov, Sašo Sodnik 13 glasov. Poročilo in glasovnice so priloŽene zapisniku 31. redne seje
obcinskega sveta občine Vodice.
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31.8.2
SKLEP

lmenuje se volilna komisija za izvedbo volitev ělanov Sveta
uporabnikov javnih dobrin v sestavi:
í. predsedujoči Aco Franc Šuštar, Župan občine Vodice,
2. član komisije Anton Kosec in
3. član komisiie Mija Gankar.



JoŽe Podgoršek podpre stališče in predlaga, da se (skladno s predhodno podano pobudo
občinskih svetnikov) na sejah občinskega sveta opravi Gzplava na spremembe tiste
zakonodaje, ki so bistvenega pomena za občane občine Vodice.
Zupan izrazi strinjarye z obema predlogoma. lzpostavi pomĺslek, da so roki za podajanje
pripomb in stališč na drŽavne predpise v javni obravnavi praviloma zelo kratki, zato razprava
na občinskem svetu obĺčajno ni mogoča. Pojasni, da se občinska uprava tudi sicer te
moŽnosti večkrat posluŽuje in svojo dolŽnost za zaščito interesov občanov redno vrši. Župan
predlaga, da pobudnik Anton Kosec pripravi osnutek dokumenta z argumenti za
nasprotovanje uredbi, katerega bo občinska uprava strokovno obravnavala, po potrebni
dopolnila ter posredovala na pristojno ministrstvo v okviru skupnosti in zdruŽenja občin.

Po končani razpravi se je Župan zahvalil svetnikom in sejo zaključil ob 19.34 uri

Zapisala

Kaja Zupane kom. (UN)
ilt

Aco Franc Šuštar
Żupanobčine Vod
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