
oBčlNA voDlGE Kopitariev tĺg 1r 1217 Vodice
tel: 0í/833-26-í o
fax: 0í/833-26-30

www.vodice.si
obcina@vodice.si

Datum: 22. 12.2015
Številka: 9oo00-06/2o1 5-o14

Zadeva: ZAP!SN!K

í2. redne seje občinskega sveta občine Vodlce, kije bila v torek, 22. decembra 2015 ob
18. uri, V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

Prisotni člani občlnskega sveta:
Rok Cankar; Mija Cankar; Żiga JaneŽiě; Margareta Barle; Mojca Ločniškar; Peter Podgoršek;
Anton Kosec; Miran Vertačnik; JoŽe Podgoršek; Anton Kokalj; AndraŽ Hönigsman; Damjan
Repnik; Marjan Podgoršek (prihod ob 18:03 - prisoten od 1. točke naprej); Anton AljaŽ
(prihod ob 18:05 - prisoten od 2' točke naprej).

odsotni č!an:
Anton Logar.

Poleg članov občinskega sveta, so bili na seji prisotni še:
Aco Franc Šuštar, Župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; MatjaŽ Gorčan,
občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava; Jure Vrhovnik, direktor JP Komunala Vodice,
d.o.o.; Helena Čerin, Kopitarjev glas; Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora
občine Vodice.

Sejo je vodit Župan Aco Franc Šuštar, zapisnik je pisal Matjaž Gorčan.

UGoToVITEV sKLEPčľosľl

Żupanje občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob
18. uri prisotnih 12 članov občinskega sveta. Żupanje ugotovil, da je svet sklepčen in da
lahko priěne z delom. Lista prisotnih je priloŽena originalu zapisnika.

Żupanje svetnike seznanil z dopolnjenim dnevnim redom. Dnevnemu redu se doda nova 3.
točka dnevnega reda in sicer Sklep o predlogu za imenovanje kandidatov sodnikov
porotnikov. ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

ob 18:03 se seji pridruŽi Marjan Podgoršek.

í PoTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v potrditev predlagal naslednji dnevni red

Sprejet je bil naslednji sklep:
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12.1.1SKLEP občinski svet občine Vodice za 12. redno sejo potrjuje naslednji

DNEVN! RED:

L Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje
3. Sklep o predlogu za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike

okroŽneoa sodišča v Liubliani



4. Spremembe in dopolnitve letnega programa športa v občini Vodice
zaleto 2016

5. Program dela občinskega sveta za leto 2016
6. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za

gospodarsko javno sluŽbo zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, lg, Velike
Lašče in Vodice - predlog

7. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za
gospodarskĺ javni sluŽbi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na obmoěju občin Cerklje na Gorenjskem,
lg, Velike Lašče in Vodice - predlog

8. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA - predlog
9' obravnava elaboratov in cen storitev obveznih občinskih

gospodarskih javnih sluŽb varstva okolja s področja ravnanja z
odpadki ter načina obračuna teh storitev
a. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne

sluŽbe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leti
2016 in 2017 - informacija

b' Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih sluŽb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v RCERO LJUBLJANA za leti 2016 in 2017 - informacija

c. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki - predlog

10. Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za
leto 2016 - predlog

11. Pravilnik o oddajanju nepremiěnega premoŽenja oběine Vodice,
predlog

12. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi z izgradnjo povezovalne ceste
Želodnik - Mengeš - Vodice, na območju odseka Żą" _ Vodice

13' Pobude, predloqi' vprašania

Glasovanje:
Prisotnih: 13 ělanov;
7A: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.

2 PREGLED !N PoTRDITEV ZAPISNIKA íí. REDNE SEJE

Zapisnik je bil objavljen v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Podane so bile naslednje pripombe:

Marjan Podgoršek je podal pripombo na besedilo na 15. strani pri točki 9. Pobude, predlogi,
vprašanja, kjer se naj prvi stavek prvega odstavka zapiše:
>Marjan Podgoršek je povedal, da smo z g. Županom in z g. Aleksandrom ĺz občinske
uprave uspeli na ARSO pridobiti denar za koncesionarja, da so opravili poseko in čiščenje
potoka Dobrava.<.

Seji se pridruŽiAnton AljaŽ

JoŽe Podgoršek je podal pripombo na besedilo na 1. strani pri ugotavljanju prisotnosti članov
občinskega sveta. lz zapisanega je namreö ni možno nedvoumno razbrati, od kdaj naprej je
bil določeni član prisoten.
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Żupan je predlagal, da se prisotnost članov občinskega sveta zapiše po vrstnem redu
prihoda, in sicer naprej tisti, ki so prisotni od začetka, nato pa se dopišejo člani, ki se seji
pridruŽijo med njenim trajanjem, zraven pa se dopiše pri kateri toöki se je pridruŽil.

Anton Kosec je podal pripombo na besedilo na 8' strani v tretjem stavku šestega odstavka
črta besednazveza >v gozdu<.

Anton Kosec je podal pripombo na besedilo na 12. strani v prvem stavku petega odstavka in
sicer da se naj stavek glasi: >Anton Kosec je komentiral amandmaje 4 svetnikov Mije
Cankar, Roka Cankarja, Antona Kosca in Margarete Barle.<.

Anton Kosec je podal pripombo na besedilo na 13. straniv petem odstavku in sĺcerda se naj
stavek glasi: >Anton Kosec pa je navedel, da kot sopredlagatelj amandmajev ne more
zavrniti poslovnika in predlaga potrditev amandmajev in poslovnika.<.

Anton Kokaljje podal pripombo na besedilo na 12. strani in sicer da se naj stavek glasi: >Ne

strinja se tudi zato, ker ni bila upoštevana pripomba glede objave zvočnih zapisov ali celo
video posnetkov sej na spletni strani oběine.<.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
A: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.
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12.2.1SKLEP Zapisnik íĺ. redne seje se pod točko 9. Pobude, pľedlogi, vprašanja
pravilno glasi:
>Marjan Podgoršek je povedal, da smo z g. županom in z g. Aleksandrom
iz občinske uprave uspeli na ARSO pridobiti denar za koncesionarja, da so
opravili poseko in čiŠčenie potoka Dobrava<.

12.2.2 SKLEP Zapisnik 1í. redne seje se pri prlsotnosti članov občinskega sveta
pravilno glasi:
>Prisotni člani občinskega sveta: Rok Cankar; Marjan Podgoršek; Mija
Cankar; Anton Aliaž; Margareta Barle; Mojca Ločniškar; Peter Podgoršek;
Miran Vertačnik; JoŽe Podgoršek; AndraŽ Hönigsman;Ziga JaneŽič, od 2'
točke naprej; Anton Kokalj, od 3. točke naprej; Anton Kosec, od 4. točke
naprei; Damian Repnik, od 5. točke naprei.<.

',2.2.3 SKLEP Zaplsnik 11. redne seje se pod točko 5. odlok o spremembi proračuna
občlne Vodlce za leto 20í6 na 8. strani v tretjem stavku šestega
odstavka pravllno glasi :

>Ker gre za gradnjo enostavnih objektov in vzdrżevalna dela, ni potrebno
imeti nobenih upravnih dovoljenj.<.



12.2.4 SKLEP Zaplsnik 11. redne seje se pod točko 7. Poslovnik občinskega sveta
na 12. stranl v prvem stavku petega odstavka pravllno glasi:
>Anton Kosec je komentiral amandmaje 4 svetnikov Mije Cankar, Roka
Cankaria, Antona Kosca in Marqarete Barle.<.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

12.2.5 SKLEP Zapisnik 11. redne seje se pod točko 7. Poslovnik občinskega sveta
na í3. straniv petem odstavku pravilno glasi:
>Anton Kosec pa je navedel, da kot sopredlagatelj amandmajev ne more
zavrniti poslovnika in predlaga potrditev amandmaiev in poslovnika.<.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA. 14 članov;
PROTI: /.

Skle bi! lasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /.

SkIep je bil spĘet soglasno.

12.2.6 SKLEP Zaplsnik íí. redne seje se pod točko 7' Poslovnik občinskega sveta
na 12. strani pravilno glasi:
>Ne strĺnja se tudi zato, ker ni bila upoštevana pripomba glede objave
zvočnih zapisov ali celo video posnetkov sei na spletni strani občine.<.

12.2.7 SKLEP občlnski svet občine Vodice potrdi zapisnik 11. redne seje
oběinskega sveta s predlaganimi spremembam!.

Glasovanje o zaplsniku:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet soglasno.

3 SKLEP O PREDLOGU ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE
PoRoTN!KE oKRoŽNEGA soD!Šcł v LJUBLJA !

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom razdeljeno pred pričetkom seje

obrazloŽitev je podalŽupan Aco Franc Šuštar'

okroŽno sodišče v Ljubljanije občĺnskim svetom občin v osrednji Sloveniji poslalo poziv za
predlaganje kandidatov za sodnĺke porotnike. Za celotno območje osrednje Slovenije je
predvĺdenih 350 sodnikov porotnikov, od tega so za občino Vodice glede na število
prebivalcev predvideni 3 sodniki porotnĺki. Za sodnika porotnika je lahko imenovan dźavljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolŽnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za
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udeleŽbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Mandat sodnikov
porotnikov traja 5 let in so lahko ponovno imenovani.

občina Vodice je na tej podlagi dne 27 . 11. 2015 objavila na spletni strani občine poziv za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodnike porotnike in

Želijo to delo opravljati v naslednjem petletnem mandatu. V predpisanem roku sta prispela 2
pisna predloga oziroma 2 prijavi.

občinskemu svetu se predlaga, da predloŽeni predlog kandidatk za sodnike porotnike potrdi.

Razprave nl bilo.

Sprąet je bil naslednji sklep

12.3.1SKLEP občinskl svet občine Vodice sprejme Sklep o predlogu za imenovanje
kandidatov za sodnlke porotnike okrožnega sodišěa v Ljubljani.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
A: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

4 SPREMEMBE lN DoPoLNlTVE LETNEGA PRoGRAMA šponrł V oBclN!

========]="=:i"=:a='ľ=?::19=====================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na korespondenčni seji obravnaval odbor za družbene dejavnosti in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami'

obrazloŽitev je podal župan Aco Franc Šuštar.

občinski svet je na 11. redni seji oS sprejel rebalans proračuna za leto 2016 in zagotovil
sredstva za izgradnjo Športnega središča Strahovica. Ker se investicije v športno
infrastrukturo zagotavljajo tudi v okviru Letnega programa športa se predlaga sprememba oz'
dopolnitev le tega' Fundacija za šport je objavila Javni razpis za sofinanciranje gradnje
športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018. Ena izmed obveznih prilog razpisne
dokumentacije je tudi LPŠ občine za ustrezno leto.

Razprave ni bilo

Sprejet je bil naslednji sklep

12.4.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice potriuje predlog sprememb in
dopolnitev Letnega programa športa v občiniVodlce za leto 20í6.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI:/.

Sklep je bll sprejet soglasno.

5 PRoGRAM DELA oBČlNsKEGA SVETA zA LETo 20í6

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

obrazloŽitev je podal Župan Aco Franc Šuštar.
5



Poslovnik občinskega sveta v svojem 24. ölenu določa, da se pri sklicu sej upošteva okvirni
program dela za posamezno leto, ki ga pripravi Župan po posvetovanju s podžupanom,
predsedniki delovnih teles in ob sodelovanju ölanov sveta. Seje se sklicujejo praviloma ob
18. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot 5 ur.

Ta akt se bo sprotno dopolnjeval v skladu s potrebami občine Vodice.

Razprava:

Kosec Anton je predlagal, da se 2. člen dopolni tako, da je zapisano, da se v letu 20'16
načrtuje sklic najmanj devetih rednih sej občinskega sveta. S tako določbo se bo sledilo
določbam poslovnika, kjer je opredeljeno, da seje občinskega sveta potekajo praviloma
enkrat mesečno.

Sprejeta sta bĺla naslednja sklepa

12.5.1
SKLEP:

Prvl stavek 2. člena se dopoIni tako da se glasi: >V letu 20ĺ6 se
načrtuie sklic naimani devetih rednih sei občinskega sveta.<<.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: i.

Sklep je bil sprejet soglasno.

12.5.2
SKLEP:

občlnski svet občine Vodice sprejme Program dela občlnskega sveta
za leto 2016.

Glasovanje:
Prisotnih: 't4 članov;
ZA. 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil spreiet soglasno

6 ODLOK O SODELOVANJU PRI SKUPNEM IZVAJANJU !N KONCESIJI ZA
GosPoDARsKo JAVNo sLUŽBo zB!RANJA DoLocENlH VRST
KoMUNALNIH oDPADKoV NA oBMocJU oBčlN oERKLJE NA
GoRENJSKEM, !G, VEL!KE LAŠčE lN VoDtcE _ PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji in ga potrdil, ter v
prvem branju tudiŽe občinski svet.

obrazloŽitev je podal Miran Sirc

odlok predvideva rešitev izvĄanja jasne sluŽbe zbirarya določenih vrst komunalnih
odpadkov v obliki neprave koncesije s strani podjetja Snaga d.o.o. Ljubljana, ki je v 100o/o
javni lasti. Zaradi večjega obsega izvajanja javne sluŽbe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov je pričakovati učinkovitejše izvajanje, s tem pa tudi za občane ugodnejšo rešitev.
Poglavitna rešitev odloka je zagotovitev zakonite rešitve z neposredno podelitvijo koncesije
javnemu podjetju Snaga d.o'o. Ljubljana na način, da so se o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno sluŽbo zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju dogovorile občine ustanoviteljice javnega podjetja in lastnice potrebne
infrastrukture za izvajanje naštetih javnih sluŽb z drugimi občinami, ki sprejemajo ta odlok.
občine s sprejetjem tega odloka poveŽejo vrsto storitev s storitvami, kot jih določijo občine
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ustanoviteljice javnega podjetja Snaga d.o.o. Ljubljana, ravno tako pa tudi poveŽejo cenike in

odlocanje o njih za ti dve javni storitvi s ceniki, ki veljajo za občine ustanoviteljice. Pri
izvajanju pravnih razmerij bodo vsi pristojni ves čas sledili razvoju tega novega pravnega
inštituta V pravu EU in odločitve usklajevali skladno z novimi dognanji V pravu in stroki'
Pravno osnovo za implementacijo zgoraj opisane neposredne podelitve koncesije predstavlja
Sporazum o skupnem zagotavljanju izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov. Vključene občine so ga koncem lanskega podpisale, V

obravnavanem paketu gradiv pa je predloŽen aneks št. 1 - novelacija navedenega
sporazuma (ostale vključene občine so ga Že podpisale).
občina Vodice je tako k sklenitvi omenjenega sporazuma, kot k obravnavi dotičnih gradiv,
pristopĺla šele po tem, ko iz slednje materije izhĄa ohranitev ključnih elementov sedanje
koncesijske pogodbe:
- ohranitev zagotovljenega trajanja koncesijskega razmerja (trenutno je zagotovljeno do

21.04.2046, kar bomo skupaj s koncesionarjem uveljavili tudi pri sklenitvi nove pogodbe);
- enaka cena za enake storitve kot jih imajo uporabniki z območja Javnega holdinga

Ljubljana;
- ohranitev sedanjega nivoja storitev ter nadgradnja le-tega na skupnem nivoju t.i.

smetarske regije.

Razprave ni bllo.

Sprejet je bil naslednji sklep

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ4 članov;
A: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

ODLOK O SODELOVANJU PRI SKUPNEM IZVAJANJU IN KONCESIJ! ZA
GosPoDARsKl JAVNI sLUŽBl oBDELAVE DoLocENlH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV tN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE AL!
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOCJU OBCIN
GERKLJE NA GoRENJSKEM,lG, VELIKE LAŠGE lN VoDlcE - PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji in ga potrdil, ter v
prvem branju tudiŽe občinski svet.

obrazloŽitev je podal Miran Sirc'

odlok je potreben zaradi zagotovitve zakonite rešitve izvajanja za gospodarski javni sluŽbi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov na obmoöju občin, ki so pristopile v Regijski center za
ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in le-te niso ustanoviteljice lastnika
bodočega upravljavca tega centra in izvajalca teh dveh javnih sluŽb druŽbe Snaga d.o'o.
Ljubljana, druŽbe JAVN| HoLDlNG Ljubljana d.o.o. Poglavitna rešitev odloka je zagotovitev
zakonite rešitve z neposredno podelitvijo koncesije javnemu podjetju Snaga d.o.o. Ljubljana
na način, da so se o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni

sluŽbi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju dogovorile občine ustanoviteljice javnega
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občinski svet občine Vodice sprejme odlok o sodelova niu prl
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na
Goreniskem, lq, Velike Lašče in Vodlce.

12.6.1
SKLEP:



podjetja in lastnice potrebne infrastrukturc za izvajanje naštetih javnih sluŽb z drugimi
občinami, ki sprejemajo ta odlok. občine s sprejetjem tega odloka poveŽejo vrsto storitev s
storitvami, kot jih določijo občine ustanoviteljice javnega podjetja Snaga d.o.o. Ljubljana,
ravno tako pa tudi poveŽejo cene in odločanje o njih za ti dve javni storitvi s ceniki, ki veljajo
za občine ustanoviteljice' Pri izvajanju pravnih razmerij si bodo vsi pristojni ves čas sledili
razvoju tega novega pravnega inštituta V pravu EU in odločitve usklajevali skladno z novimi
dognanji v pravu in stroki. Pravno osnovo za implementacijo zgoraj opisane neposredne
podelitve koncesije predstavlja Sporazum o zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih
sluŽb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Slednjega so trenutno Že podpisale.. naslednje
vključeńe občine: lg, Velike Lašče, Cerklje na Gorenjskem, ldrija, Cerkno in Żiri' občina
Vodice je k obravnavi celotnega paketa gradiv pristopila šele po tem, ko iz slednje materije
izhď1a ohranitev ključnih elementov sedanje koncesijske pogodbe:
- ohranitev zagotovljenega trajanja koncesijskega razmerja (trenutno je zagotovljeno do

31.12.2046, kar bomo skupaj s koncesionarjem uveljavili tudi pri sklenitvi nove pogodbe);
- enaka cena za enake storitve kot jih imajo uporabniki z območja Javnega holdinga

Ljubljana;
- ohranitev sedanjega nivoja storitev ter nadgradnja le{ega na skupnem nivoju t.i.

smetarske regije.

Razprave ni bilo

Sprejet je bil naslednji sklep

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PRoTl: / članov

Sklep je bil spĘet soglasno.

8 AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji in ga potrdil.

obrazloŽitev sta podala Župan Aco Franc Šuštar in Miran Sirc'

lz predloga Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA izhaja, da bodo svet sestavljali
Župani občin koncedentk, v njem pa sodelujejo tudi Župani občin ustanoviteljic Sveta
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Predlog akta
določa način dela Sveta RcERo LJUBLJANA, število glasov članov sveta pri sprejemanju
odločitev, pristojnosti sveta, način sprejemanja odločitev ter način financiranja in delitev
stroškov med občinami. Glede števila glasov članov Sveta RcERo LJUBLJANA je v
predlogu akta upoštevano, da ima vsak Župan pri sprejemanju odločitev odstotek glasov,
določen glede na število prebivalcev po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije -

SURS (na dan 01.01 '2015). Predvideni odstotek glasov izhĄa iz priloŽene preglednice,
dokončno pa Se bodo odstotki glasov lahko izračunali šele glede na (končno) število občin
članic Sveta RcERo Ljubljana.

12.7.2
SKLEP:

občinski svet sprejme odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in
koncesiji za gospodarski javni sluŽbi obdelave doloěenih vrst
komunalnih odpadkov in odlagania ostankov predelave al!
odstranjevanja komunalnih odpadkov na obmoěju občin Cerklje na
Gorenjskem, lg, Velike Lašče in Vodice.
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lnformativno je priloŽen tudi predlog akta, v katerem je v 5' členu Že Vnesen ustrezen
odstotek (%) glasov, določen glede na število prebivalcev SURS na dan 01.01.2015 ob
predpostavki, da bodo akt sprejele vse občine, ki so sklenile pogodbe o pristopu k RcERo
Ljubljana. Predlog akta predvideva, da se bo število prebivalcev usklajevalo s podatki
Statističnega urada Republike Slovenije in sicer prvič po dveh letih od pričetka veljavnosti
akta in nato vsaki dve leti.

Poglavitne prĺstojnosti Sveta RcERo LJUBLJANA bodo:
- spremlja potek investicije in realizacije RCERO LJUBLJANA,
- spremlja finančno vrednost RcERo LJUBLJANA,
- sprejme oziroma potrdi cene oziroma tarife za uporabo objektov in naprav RCERO

LJUBLJANA,
- usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije za oblikovanje cen za uporabo

objektov in naprav RcERo LJUBLJANA, če ta ni predpisana,
- usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov oddajanja odpadkov v predelavo,
- usklajuje odločitve v zvezi s pristopom oziroma vključitvijo novih občin.

V primeru, ko je občina koncedentka izvajalcu (koncesionarju) SNAGA Javno podjetje d'o.o.
kot upravljavcu objektov in naprav RCERO LJUBLJANA podelila tudi koncesijo za
gospodarsko javno sluŽbo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (velja tudi za občino
Vodice), je Svet RCERO LJUBLJANA pristojen tudi za potrditev cene slednje gospodarske
javne sluŽbe, pri čemer občine, ki sNAGl te koncesije niso podelile, nimajo pristojnosti
glasovanja o ceni za navedeno gospodarsko javno sluŽbo.

odbor za komunalo in urejanje prostora občine Vodice je gradivo obravnaval na 8. seji dne
9. 12.2015 ter sprejel sklep, da je gradivo primerno za obravnavo, predlog akta pa primeren
za sprejem na seji občinskega sveta občina Vodice'

odbor za komunalo je sprejel še dva ločena sklepa in sicer:
- Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA se po objavi v Uradnem listu RS objavi

tudi v Uradnem glasilu oböine Vodice.
- JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. in SNAGI d.o.o., ki za Svet RCERO

opravljata strokovne, organizacijske in administrativne naloge se prenese predlog, da
se V nov Poslovnik o delu Sveta RcERo Ljubljana Vnese določilo, da je predsednik
Sveta RcERo Ljubljana dolŽan sklicati sejo tudi na pisno zahtevo Županov občin, ki
imajo skupaj najmanj 20 % glasov.

Prvi sklep se predlaga v sprejem tudĺ občinskemu svetu občine Vodice, drugi sklep pa je
načeloma Že realiziran, saj smo bili s strani JAVNEGA HOLD|NGA Ljubljana, d.o.o.
obveščeni, da bo pobuda vključena v predlog novega poslovnika Sveta RcERo Ljubljana.

Akt o ustanovitvi so do 3. 12' 2015 Že sprejele občina Šmartno pri Litiji, občina Velike Lašče
in občina lg, postopek sprejemanja pa trenutno poteka naěeloma v vseh preostalih oběinah.

Razprava:

Anton Kokalj je povedal, da se je glede na spremenjen reŽim odvoza odpadkov, cena ni
spremenila, standard za uporabnike se pa je zmanjšal. Zmanjšalo se namreč število
praznjenj posod. Glede na večje Število občin pristopnic, to pomeni, da se storitev za občane
ceni. Zanima ga ali je narejena kakršna koli analiza ali prognoza kako se bo cena gibala.
Prosi za preverbo neuradnega podatka, in sicer da se dobiček iz različnih komunalnih
podjetij v Ljubljani, kanalizira v investicije Mestne občine Ljubljana in za sicer za razliÖne
projekte' Temu naj bi se prirejale tudi doloöene bilance. Zanima ga ali imajo vse občine
pristopnice kvaliteten nadzor nad sredstvi v tem projektu. Ni prav da občani drugih občin
posredno financirajo investicĺje v Mestni občini Ljubljana.

Żupanje odgovoril, da je kvaliteta storitve za občane vsekakor boljša. Cena je oblikovana v
skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer občine nimajo prostih rok za izračunavanje cen. V
lanskem letu je bila zadnja poloŽnĺca zaradi ugodnega izračuna po drŽavni uredbi za Vse
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uporabnike zastonj. občina Vodice ima pri tem projektu celo boljšo pozicijo kot občine
ustanoviteljice, ker ji ni potrebno participirati pri investiciji izgradnje RcERo s proraöunskimi
sredstvi. ob tem pa imajo naši občani zagotovljene enake cene storitev kot obcani občin
ustanoviteljic. Kakšno bo stanje čez dve leti, je težko napovedati, sajje šele v letošnjem letu
projekt RcERo začel delovati. Kar pa se dobička tiče, pa se leta nato poraöuna pri izračunu
cen V naslednje letu in če dobiček je, se cene storitev v naslednjem letu zmanjšajo.

Miran Sirc je pojasnil, kar se cenovne analize tiče, je to elaborat o oblikovanju cen, ki je bil in
posredovan občinskemu svetu, ki bo tudi v bodoče o tem ustrezno obveščen. Cene so za
naše občane enake, kot jo imajo občine ustanoviteljice in so med najniŽjimi v Sloveniji.
Podjetji Publikus in Komunala Kranj, ki izvajata ti javni sluŽbi v okoliških občinah imata
občutno višjo ceno. lz tega razloga se v ta sistem pridruŽuje tudi oběina Cerklje na
Gorenjskem. Velik uspeh je tudi to, da se je ohranila enaka cena glede na tako veliko
investicijo. Kar se tiče prelivanja dobičkov, se bo oböinska uprava pozanimala' Dobiček ki
nastane pri izvajanju obveznih gospodarskih javnih sluŽb se ne sme prelivati in se poračuna.
Druga zadeva pa je dobiček, ki nastane pri izvajanju trŽne dejavnosti.

Anton Kosec je povedal, da je cena za uporabnike primerna in zanaša okoli 8 € na mesec.
Projekt RcERo je eden izmed največjih evropskih projektov na področju ravnanja z odpadki.
Pri njem gle za okolju prijazen način ravnanja z odpadki, in ni nobenih seŽigalnic. Glede
samega Akta pa je dejal, da se z njim prenaša suverena pravica občinskega sveta glede
odločanja na Svet RcERo, vendar pa je glede na velikost Sveta to primerno in predlaga da
se to podpre.

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:

12.8.1
SKLEP:

občinski svet občlne Vodice sprejme Akt o ustanovitvi Sveta RcERo
LJUBLJANA.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
zA'' 14 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bi! sprejet soglasno.

12.8.2
SKLEP:

Akt o ustanovitvl Sveta RCERO LJUBLJANA se po objavi v Uradnem
listu RS obiavi tudi v Uradnem glasilu občine Vodlce

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
A: 14 ělanov;
PROTI: 0.

Sklep je bil sprejet soglasno.

9 OBRAVNAVA ELABORATOV IN CEN STORITEV OBVEZNIH OBCINSKIH
GosPoDARsKtH JAVNIH SLUŽB VARSTVA oKoLJA s PoDRocJA
RAVNANJA z oDPADK! TER NAclNA oBRAčUNA TEH sToRlTEV

a) ELABoRAT o oBL|KoVANJU cEN SToRITEV GosPoDARsKE JAVNE SLUŽBE
ZBIRANJA DoLocENIH VRST KoMUNALNIH oDPADKoV zALETl2oí6 !N 20í7
- INFORMACIJA

b) ELABoRAT o oBLIKoVANJU cEN SToRITEV GosPoDARsKtH JAVNIH SLUŽB
OBDELAVE DOLOCENTH VRST KOMUNALNTH ODPADKOV !N ODLAGANJA

l0
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OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V
RcERo LJUBLJANA zA LET! 20í6 !N 2017 _ INFoRMACIJA

c) SKLEP O TARTFNEM STSTEMU ZA OBRACUN STORTTEV OBVEZNTH
oBclNsKlH GosPoDARsKlH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA s KoMUNALNIMI
ODPADKI - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji in ga potrdil.

obrazloŽitev je podal Miran Sirc

Na podlagi izkušenj iz preteklih obdobij še posebej, ker so v predračunske cene zajeti
zagonski stroški nove investicije kot velja v primeru RcERo, Snaga ugotavlja, da je za
oblikovanje cen skladno z UMEDO primernejše daljše časovno regulatorno obdobje. Zaradi
zmanjšanja vplivov nihanj in odklonov posameznih elementov cene, ki na letni ravni ne
izkazujejo verodostojne stroškovne slike, predlagajo dvoletno obračunsko obdobje. Le{o
omogoča oz' zagotavlja ustreznejšo porazdelitev stroškov povezanih z naložbami V
infrastrukturo in opremo ter obenem ohranja stabilnejše cene storitev in višino položnic za
daljše časovno obdobje.

Na podlagi predloŽenih elaboratov so izračunane ter predlagane cene za Vse storitve
ravnanja z odpadki:

- zbiranje komunalnih odpadkov,
- zbiranje bioloških odpadkov,
- obdelava komunalnih odpadkov,
- obdelava bioloških odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Skladno s predpisano metodologijo po UMEDO je cena izražena v merski enoti EUR/kg, pri
čemer pa izračuni upoštevajo stroške in količine odpadkov posamezne dejavnosti. Vsaka od
postavk zajema dva elementa:

- ceno same storitve,
- ceno javne infrastrukture (primerljivo >omreŽnini<).

Posamezne cenovne postavke, na podlagi opisanih dejstev v elaboratih in dodatni utemeljitvi
Snage, glede na sedanje cene različno odstopajo V + in -. Razumljiv je >premik< cen iz
segmenta >odlaganje ostanka odpadkov< v segment >obdelava odpadkov<, pri čemer pa je
potrebno upoštevati masni tok, oz. količino odpadkov, kije podvrŽena posamezni dejavnosti
(na poloŽnicividno v stolpcu >obračunska količina V kg().

Vsota predračunskih cen ravnanja z odpadki za obdobje 2016 - 2017, v primerjavi s
potrjenimi cenami za leto 2015, namreč kaŽe večjo porast, kot pa bo dejansko porastel
mesečni strošek na gospodinjstvo, predvsem zaradi drastično zniŽanega deleŽa odloŽenih
odpadkov po 01 'o1.2016, ki poleg cene odlaganja, vpliva na strošek, ki ga uporabnik plača.
Pred pričetkom obdelave odpadkov v RcERo Ljubljana, je bil na odlagališču Barje, z
enostavnejšo obdelavo, doseŽen 21 o/o delež izločenih odpadkov, sedaj pa se načńuje, da bo
ta deleŽ presegel 95 o/o' Upoštevaje vse navedeno, bo meseěna poloŽnica stroškov ravnanja
s komunalnimi odpadki ostala skoraj na enaki ravni kot sedaj (glej primerjavo sedanje in
novo predvidene poloŽnice).

Pri tem potrebno tudi poudariti, da So cene za občane občine Vodice enake kot v občinah
ustanoviteljicah.

Razprava:

Anton Kokalj je vprašal kako je urejen nadzor nad otoki, kjer se zbira embalaŽa. Predvsem
na Selu so zelo pogosto smeti odvżene vsepovsod naokrog. Podal je tudi pobudo in sicer,
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da se zagotovi Vsem neprofitnim organizacijam - cerkvam brezplačna posoda za biološke
odpadke. V cerkvah je veliko odpadnega cvetja.

ěZupan je odgovori, da nadzor nad nedovoljenĺm odlaganjem odpadkov vrši medobčinski
inšpektorat. občina je Že večkrat inšpektorat pozvala, da naj pogosteje vrši nadzor na
ekoloških otokih. Problem je ta, da je zelo teżko ujeti tiste, ki neustrezno odlagajo odpadke
na ekoloŠkih otokih. Problematični so predvsem tranzitni uporabniki iz ali v smeri Mengša.
občĺnska uprava proučuje tudi moŽnost prestavitve ekološkega otoka, kar pa ima druge
slabosti.

Anton Kosec je rekel, da je vseeno bolje, da ti uporabniki odlagajo na ekoloških otokih, kot
pa 100 metrov naprej v naravo.

šZupanje Še pojasnil, da s stranĺ Župnĺka nĺ dobil nobene pobude zabrezplačno zagotovitev
zabojnika za biološke odpadke. odvoz pa stane le 1 € na mesec.

Miran Sirc je na vprašanje Antona Kokalja pojasnil, da je oběina na ekoloških otokih postavila
dodatne obvestilne table, na katerih je zapĺsana tudi globa v primeru nepravilnega odlaganja
odpadkov. Zaposleni na občinski upravi opravljajo pregled na ekoloških otokih in tudi sami
neustrezno odloŽene odpadke odpeljejo. obstaja pa velika bojazen, da bi se v primeru
umaknitve ekološkega otoka odpadki odlagali V naravo. Podalje še apel Vsem svetnikom, da
v primeru, če opazijo nekoga ki nepravilno odlaga odpadke takoj o tem obvestijo
medobčinski ĺnšpektorat ali policijo.

Damjan Repnik je podal predlog, da bi se na ekoloških otokih vršil videon adzor'

Sprejeti so bili naslednji sklepi

Glasovanje:
Prisotnih: 'l4 članov;
ZA 14 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bll sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih. 14 članov'
ZA 14 članov;
PROTI: 0.

12.9.3
SKLEP:

občinski svet občine Vodice potrjuje:
1. Ceno storitev zblranja komunalnih odpadkov v višinl 0,1331
EUR/kg, od tega je:

\

12.9.1
SKLEP:

občlnski svet obělne Vodice se je seznanil z Elaboratom o
oblikovanju cen storltev gospodarske javne službe zbiľanja določenih
vrst komunalnih odpadkov za letl 20í6 in 2017 za občino Vodice.

12.9.2
SKLEP:

občinski svet občlne Vodice se je seznanil z Elaboratom o
oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave
določenlh vľst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave all odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO
LJUBLJANA za leti 20ĺ6 in 2017.

Sklep je bi! sprejet soglasno.
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- cena javne infrastrukture 0,0043 EUR/kg,
- Gena storitve javne službe 0,1288 EUR/kg.

2. Ceno storitev zbiranja bloloških odpadkov v višini 0,0508 EUR/kg,
od tega je:

- cena javne lnfrastrukture 0,0023 EUR/kg,
_ cena storltve javne službe 0,0485 EUR/kg.

3. Geno storitev obdelave komunalnih odpadkov v višini 0,1059
EUR/kg, od tega je:

- cena javne infrastrukture 0,0385 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0674 EUR/kg.

4. ceno storitev obdelave blološklh odpadkov v višini 0,0635 EUR/kg,
od tega je:

_ cena javne infrastrukture 0,0í79 EUR/kg,
_ cena storltve javne službe 0'0456 EUR/kg.

5. Ceno storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v vlšini 0,2492 EUR/kg, od tega je:

- cena javne infrastrukture 0,0609 EUR/kg,
_ cena storitve javne službe 0,í883 EUR/kg.

Vse cene so brez DDV.

Glasovanje:
Prisotnih. 14 članov;
7A: 14 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bil sprejet soglasno.

12.9.4
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o tarlfnem slstemu za
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki.

Gtasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA' 14 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bil sprejet soglasno.

1O LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODIGE, D.O.O.
ZA LETO 2016 _ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji in ga potrdil.

Obrazložitev je podal Jure Vrhovnik.

V letu 2016 bo JPKV nadaljevala z obnavljanjem in vzdževanjem hišnih priključkov' Z
zbranimi namenskimi sredstvi se namerava obnoviti najmanj 11 hišnih priključkov, 1/3
zbranih sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov in 113 zbranih
sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v
vodovodno omreŽje (v sklopu obnove vodovodnega sistema Torovo).
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Zizgraditvijo merilnega mesta Polje (pri PGD Polje) se bo razširi nadzor nad porabljeno pitno
Vodo, istočasno pa se še bo bolj natančno spremljalo, ugotavljalo in lociralo vodne izgube na
odseku Polje - Skaručna _ Povodje.

Zaradi ponavljajočih teŽav (v črpališču Kuharjev borŠt) z dozirno črpalko in mikroprocesorsko
enoto, s katero merimo in nadziramo količino klora v pitni vodi ter dejstva, da nadzorovane
priprave vode (nadzorovanega kloriranja) na dovodnem sistemu iz smeri Komende nimamo
izvedene, predlagamo prestavitev, dograditev in preuredĺtev centralnega sistema za
kloriranje vode v zbirnem jašku Lokarje (v katerem se zdruŽita oba dotoka - iz Kuharjevega
boršta ter Krvavški vodovod oz. dotok iz Komende). Slednje bo zagotavljalo brezhibno in
zdravju neškodljivo doziranje klora v celotnem vodovodnem sistemu Vodice.
V letu 2016 se bo nadaljevalo s lll. fazo sanacije vodovoda na trasi farma (Agroemona) -
regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno. Zamenjali bomo obstoječe azbestno cementne cevi
Ac DN 10oz Ductilnimi DN 150 od trenutne prevezave na obstoječi vodovod pri novi plinski
razdelilni postaji do regionalne ceste Vodice - Ljubljana Šmartno. Za projekt bo občina
Vodice skušala dobiti del nepovratnih sredstev iz naslova sofinanciranja investicij po Zakonu
o financiranju oběin.

Podjetje bo kot dober gospodar in upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega sistema v
občini Vodice sodelovalo pri izvajanju investicij na področju komunalne infrastrukture in se
aktivno vključevalo v njihovo realizacijo in s tem zagotovilo dobro in kvalitetno izvedbo
investicij.

Javno podjetje bo z ustanoviteljico občino Vodice aktivno sodelovalo pri projektu širitve
dejavnosti in prenosu nekaterih drugih gospodarskih javnih sluŽb ter občinskih nalog v
izvajanje.

Razprava:

Żupanje podal pohvalo za Vso dosedanje delo. V programu javnega podjetja ni predvidenih
veliko investicij, predvsem zaradi čakanja na sklep o sofinancĺranju investicije kanal C0, v
okviru katere se bodo izvedle tudi investicije na vodovodnem omreŽju. V letu 2016 se tudi
predvideva reorgan izacija

JoŽe PodgorŠek je ocenil delo javnega podjetja tudi pozitivno in da ima tudi sam pozitivne
izkušnje. lzpostavil je, da so iz vodne bilance še vedno razvĺdne velike vodne izgube, ne
glede na postopna zmanjšanja le-teh skozi leta. Zanima ga kaj bi pomenilo, ěe bi se občina
zadolžila ĺn uredĺla vse kritične vodovodne odseke.

Anton Kokalj je izpostavil, da je program dela na področju vodooskrbe premalo ambĺciozno
zastavljen. V razmislek predlaga, da bi se s strani javnega podjetja greznice praznile takrat
ko so polne in ne le na vsake tri leta' S tem bi se preprečilo onesnaŽevanje vodonosnikov.
Glede investicije v Torovem pa meni, da to ni kritičen odsek in da se gre na roku bivšemu
Županu' Prav tako se ne strinja, da bi se z namenskimi sredstvi iz vzdrŽevalnine obnavljal
vodovodni sistem na tem odseku. Żupanaje vprašal ali se spremlja kvaliteta podtalnice in
vodonosnika, glede na dejstvo, da ima veliko ljudi na örno zgrajene vodne vrtine. Predlaga,
da se ob analizah pitne vode izvedejo tudi analize vode na vseh vodnih virih v občini.
Predlaga, da javno popjetje skupaj z gasilsko zvezo naredi načrt sanacije hidrantnega
omreĄa, kajti če se v Sinkovem Turnu odpre hidrant, so tamkajšnji prebivalci pol ure brez
vode, vodovodni sistem pa je potem poln peska. Prav tako ga zanima koliko podizvajalcev
ima javno podjetje oziroma s kom vse ima sklenjene pogodbe.

Rok Cankar se pridruŽuje pohvali javnemu podjetju. Zanima ga kako se spremlja kakovost
pitne vode pri končnih uporabnikih. Podal je tudi vprašanje v kolikšen casu je planirano
zmanjšanjem vodnih izgub iz 40 o/o na planiranih 15 o/o'

Jože Podgoršek je svetoval previdnost pri predlogu svetnika Antona Kokalja, glede
praznjenja greznic s strani javnega podjetja vedno, ko so greznice polne. Pri njih imajo na
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letni ravni za cca 100 m3 porabe pitne vode, kar bi ob ceni 18 €/m3 praznjenja greznic
pomenilo na letni revni 1.800 € stroška.

Jure Vrhovnik je podal odgovore na zastavljena vprašanja. Glede analize, kaj bi pomenilo, da
bi se občina zadolžila in sanĺrala kritične vodovodne odseke, je povedal da se občina
oskrbuje iz dveh vodovodnih sistemov. Črpališče Kuharjev boršt daje cca 60 % vode v
sistem, 40 o/o pa priteče iz Krvavškega sistema. Kar pomeni, da bi teoretično ob sanaciji
vodovodnega sistema na letni ravni pomenilo 20.000 € prihranka, toliko namreč javno
podjetje plača Komunali Kranj zavzdrŽevanje krvavškega vodovodnega sistema.
Glede čiščenja greznic je povedal, da so skoraj vse greznice v oböini pretočne, nepretoönih
greznic praktično ni. Tako da le{eh ni potrebno prazniti vsak mesec.
Pri investiciji v Torovem pa se bodo namenska sredstva iz naslova vzdrževalnine porabila
izključno za obnovo vodovodnih priključkov in ne za obnovo vodovodnega sistema.
Glede hidrantnega sistema se je strinjal da je le-to v slabšem stanju. PGD vsako leto dajejo
letna poročila o stanju hidrantov. Javno podjetje na podlagi njihovega poročila in na podlagi
zagotovljenih sredstev iz občinskega proračuna sanira najbolj kritične hidrante.
Javno podjetje ima pri izvajanju svojih dejavnosti podizvajalce za ptaznjenje greznic, za
vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistem a, za vzdževanje ÖN Vodice, ter nekaj
manjših.
Glede kontrole vode pri uporabnikih pa je povedal, da se vzorci pitne vode jemljejo v vrtcu, v
šoli, na vrtini in na vodnjaku Dobruša, čeprav ta ni deljavnega vodovodnega sistema.

Župan je glede kreditiranja za sanacijo vodovoda povedal, da to ni smiselno. Prav tako daje
država občinam vsako leto manj denarja za opravljanje svojih nalog. Ne glede na to pa je
vodooskrba v občini kvalitetna. Vsako leto se popravi nekaj hidrantov, prav tako pa s strani
gasilcev ni veöjih pritoŽb. Glede investicije v Torovem pa je povedal, da se ta zadeva ne
nanaša na OPPN Torovo ampak na drug odsek in sicer iz smeri Zapog v Torovo. ob tej
sanaciji pa se bo v cestno telo umestila tudi prazna kanalizacija za potrebe javne
razsvetljave in telekomunikacij.

Sprejet je bil naslednji sklep:

12.10.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice potriuje Letni program dela Javnega
podjetia Komunale Vodice, d.o.o. za leto 2016.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 13 . članov;
PROTI: 0.

Sklep je bil spĘet.

Żupanje 19:55 sejo zaključil' Ne obravnavane točke bodo obravnavane na naslednji seji

Żupan se je Miji Cankar zahvalil za odlično vodenje prejšnje seje'

Vsem prisotnim pa se je zahvalil za dobro sodelovanje ter jim zaželel prijetne praznike in vse
dobro v letu 2016.
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