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Datum:
Števĺlka

28.2.2018
90000-1112017

Zadeva:. ZAPISNIK

29. redne seje občinskega sveta občineVodice, kije bila Vtorek, 19. decembra2017 ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice'

Prisotni člani občinskega sveta:
Anton Aljaž, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek, Damijan Repnik, Miran Vertačnik,
Margaretá Barle, Anton Kolec, Mojca Ločniškar, Rok Cankar, Mija Cankar, Żiga Janežič,
Anton Kokalj prihod pri 1. točki, AndraŽ Hönigsman prihod pri 2' točki, Jože Podgoršek
prihod pri2. točki.

odsotni člani: Anton Logar

Poleg članov občinskega sveta so bali na seji prisotni še:
Aco Franc Suštar, župan', Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Kaja Zupanek,
občinska uprava; Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občĺne Vodice; AleŠ
SenoŽetnik, Gorenjski glas.

Se7'a se1'e pričela ob 18:04.

Sejo je vodil župan Aco Franc Śušŕał zapisnik je pisata Kaja Zupanek

UGoToVlTEV SKLEPcľĺosrl
= === == ==== == == = == === = == = = = = = === = == = = === = == == =- - - -
Żupan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob
18:04 prisotnostih 1 1 članov občinskega sveta občine Vodice.

Żupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko priöne z delom. Lista prisotnih je
priloŽena originalu zapisnika.

1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v uvodu pozdravil vse navzoce ter v potrditev predlagal dnevni red

Se/ se pridruži Anton Kokalj ob 18.07.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

29.1.1SKLEP občlnski svet občine Vodice za 29. redno sejo potrjuje naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2' Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta

občine Vodice
3. Letni proqram dela Nadzornega odbora občine Vodice za leto 2018

+



4. Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodĺce, d.o.o. za
leto 2018 - predlog

5. Pobude, predlogi, vprašanja

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A: 11članov;
PROTI: / .

Sklep je bll sprejet.

2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNTKA 28. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
OBCTNE VODICE

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

Razprava:

Se/ se pridružita Andraž Honigsman in Jože Podgoršek ob 18.09.

Y razpravi je sodeloval Anton Kosec, ki predlaga dopolnitev njegove razprave pod točko 3 na
tretji strani z naslednjim stavkom: >Pred tem na kratko pojasni, zakaj občinski svet občine
Vodice ni podprl Grilčeve kandidature V prvem mandatu.<

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:

29.2.1SKLEP Zapisnik 28. redne seje se pod točko 3 >Mnenje ustanovitelja k
imenovanju ravnatelja osnovne šoIe Vodice< na strani 3, po razpravi
Antona Kosca dopolni s stavkom >Pred tem na kratko pojasni, zakĄ
občinski svet občine Vodice ni podprl Grilčeve kandidature v prvem
mandatu.<

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ4 članov;
7A.12 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

29.2.2 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 28. redne seje
občinskega sveta občine Vodice s predlaganimi spremembami.

Glasovanje:
Prĺsotnih: 14 ělanov;
7A'' 12 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

3 LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBCINE VODICE ZA LETO
2018

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

Uvodno obrazloŽitev je podala Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora. lz razloga,
ker bodo v letu 2018 izvedene lokalne volitve in bo delo Nadzornega odbora trajalo zgolj do
izteka mandata, ni načrtovanih novih pregledov. Vse preglede, ki so trenutno še v teku,
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namerava Nadzorni odbor zaključiti do meseca septembra in nato pripraviti letno poročilo o
delu. opravljen bo pregled realizacije priporočil, ki so bila izdana ob opravljenih pregledih v
času tekočega mandata.

Razprava:

V razpravi sta sodelovala Anton Kosec in JoŽe Podgoršek, odgovore je podala Andreja
Rahne, predsednica Nadzornega odbora.

Anton Kosec zastavi vprašanje Vezano na opravljen pregled Statuta občine Vodice,
Poslovnĺka občinskega sveta obcine Vodice in Poslovnika Nadzornega odbora s strani
Ministrstva za javno upravo. Zanima ga, ali je Nadzorni odbor obravnaval stališča vladne
sluŽbe, ki obenem predlaga, da se večina postopkovnih določb, ki se nanašajo na Nadzorni
odbor, iz Statuta občine Vodice črta ter se na primeren način določijo v Poslovniku
Nadzornega odbora. Zanima ga, ali je Nadzorni odbor te predloge obravnaval in sprejel
spremembe v svojem poslovniku.
Andreja Rahne pojasni, da so bili na zadnji seji Nadzornega odbora Že obravnavani predlogi
in potrjene nekatere spremembe Poslovnika Nadzornega odbora skladno s priporočili vladne
sluŽbe.

JoŽe Podgoršek poda predlog, da se V program dela Nadzornega odbora zaleto 2018 pri
pregledu proračunskega uporabnika Vrtca Škratek Svit Vodice (pod točko c) doda tudi
pregĺed gospodarnosti izvedbe investicije v dograditev in rekonstrukcijo vrtca.
Andreja Rahne pove, da se pregled Že izvaja v zastavljenem okviru. Predlog za razširitev
programa bo predala preostalim ölanom odbora.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:

29.3.1
SKLEP

občinski svet občine Vodice se je seznanil s Programom dela
Nadzorneqa odbora za leto 2018.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 clanov;
7A: 14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno

4 LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODICE, D.O.O. ZA
LETO 2018 _ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo. Żupan
pove, da je letni program dela obravnaval Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Vodice
in ga ocenil kot ustreznega. Zupan pove, da bo predstavnikom Obcinskega sveta zapisnik
seje nadzornega sveta naknadno posredovan.

Uvodno obrazloŽitev sta podala Miha Bergant in Katarina Tavčar.

Miha Bergant pove, da gospodarski naćrĹ za poslovno leto 2018 temelji na osnovi
desetmesečnih rezultatov poslovanja v letu 2017. Javno podjetje Komunala Vodice v okviru
obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb izvaja naslednje dejavnosti:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
- upravljanje in urejanje pokopališč,
- urejanje in čiščenje javnih površin.
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Pri izvajanju gospodarske javne sluŽbe oskrbe s pitno vodo bo v letu 2018 poudarek na:
- zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode,
- zmanjševanju vodnih izgub,
- obnovi hišnih vodovodnih priključkov, kjer se bodo obnavljali vodi,
- investicijah v skladu s proračunom občine Vodice (obnova vodovoda Torovo 2. Íaza,

menjava azbest-cementnega voda v Kosezah, sanacija vodovoda Agroemona
Repnje 5. faza, izdelava merilnega mesta Repnje, vzdrŽevanje poŽarnega sistema in
hidrantov).

Pri izvajanju gospodarske javne slużbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode bo v letu 2018 poudarek na:

- vzdrževanju kanalizacijskega sistema ĺn skrbi za delovanje čistilnih naprav v Vodicah,
Polju in Torovem,

- rednem öiščenju in praznjenju obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
- investicijah in investicijskemu vzdževanju kanalizacijskega sistema (izdelava

odcepov za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju, kjer je Že
in še bo v okviru kohezijskega projekta zgrajena komunalna kanalizacijska
infrastruktura) ter obnovi čistilne naprave Vodice.

V sklop gospodarske javne sluŽbe urejanja pokopališč Javno podjetje Komunala Vodice skrbi
za vzdrŽevanje pokopališč in pokopaliških objektov ter upravljanje storitve najema veŽic. od
občine Vodice je prevzelo tudi obveznost izdajanja računov za grobarino, sredstva se
namenjajo za redno obratovanje (izdatki za elektriko, smeti, vodo, pesek). Kot investiir.lsko
vzdrŽevanje bo v letu 2018 obnovljen zaščitni zid na pokopališču Skaručna in postavljeni dve
klopi.

V letu 2018 bo Javno podjetje Komunala Vodice še naprej izvajalo gospodarsko javno sluŽbo
urejanja in čiščenja javnih površin, ki vključujejo površine za pešce, prometne površine,
parkirišča, cvetlične nasade in zelenice, otroška igrišča, avtobusne postaje ter koše za
odpadke in pasje iztrebke.

Na osnovi sklenjenih pogodb Javno podjetje Komunala Vodice izvĄa še dodatne storitve:
- upravljanje, vzdževanje in čiščenje občinskih javnih stavb,
- vzdrŽevanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (30 ekoloških otokov

na območju občine Vodice),
- razvoz kosil za starejše občane' ki so upravičeni do subvencionirane prehrane,
- druge storitve za potrebe ustanovitelja ali zunanjih naročnikov, podjetij in občanov.

Katarina Tavčar pove, da je finančni načrLza leto 20'ĺ8 na prihodkovni strani osnovan na
podlagi osemmesečnih rezultatov poslovanja v letu 2017 , sprememb in dopolnitev proračuna
občine Vodice za leto 2018 ter naörtovane prodaje vode in ostalih storitev ter dinamiko
planiranih investicij. Odhodkovna stran je porazdeljena na podlagi direktnih in indirektnih
stroškov Javnega podjetja Komunala Vodice. Načrtovano je, da bo Javno podjetje Komunala
Vodice v letu 2018 ustvarilo za 1.2o0 EUR dobĺčka od prihodkov tżnih storitev.

V letu 20'ĺ8 bo Javno podjetje Komunala Vodice izvĄanje prevzetih dejavnosti poskušalo še
izboljševati, tako z vidika racionalizacije izvajanja kot tudi iz obračunskega vidika.
Načrtovana je nadgradnja sistema komunikacije med naročnikom in Javnim podjetjem
Komunala Vodice ter odprava določenih pomanjkljivosti, ki so se pokazale v prvem letu
izv ajanja storitev dodatn ih dejavnosti.

Razprava:
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Anton Kosec ocenjuje, da je Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o.
za leto 2018 ustrezen. Poudarja, da je upravljanje gospodarskih javnih sluŽb v občiniVodice,
predvsem oskrbe s pitno vodo in odvajanje komunalnih voda, z lastnim podjetjem
najprimernejši način. lzvajanje komunalnih storitev na tak način omogoča transparenten
pregled finančnega poslovanja. Kakovostno delo Javnega podjetja Komunala Vodice se
posredno zrcali tudi v dobrem delovanju občine Vodice in omogoča boljši razvoj občine.
Ocenjuje, da so tudi nove prenesene dejavnosti opravljene dobro.

Anton Kosec zastavi vprašanje Vezano na skrbnost do zmanjšanja vodnih izgub na
vodovodnem sistemu, ki je eden od poglavitnih segmentov programa za leto 2018' Zanima
ga, ali program omogoča zmanjšanje izgub v letu 2018 za 2 o/o ter alĺ lahko Javno podjetje
Komunala Vodice zagotovi, da bo v prihodnjĺh devetih letih vodne izgube zmanjšalo iz
sedanjih 33 Yo na 15 o/o.

Miha Bergant pojasni, da je zmanjšanje vodnih izgub zastavljeno realno. Ker so vodne
izgube povezane zrazlič,nimifaktorji, ki niso vedno predvidljivi, je teŽko natančno napovedati,
kako uspešni bodo pri uresničevanju ciljev v prihodnjih devetih letih.

Anton Kosec zastavi vprašanje, kdaj je načrtovana priprava vodnih bilanc po posameznih
naseljih. Kje so obstoječa merilna mesta, kje je načrtovana izdelava dodatnih merilnih mest
in kdaj bodo izvedena?
Miha Bergant odgovori, da bodo vodne bilance oblikovane po posameznih naseljih, ko bo
zagotovljenih zadosti merilnih mest, da bo kroŽni vod z zapiranjem ventilov omogočil ločeno
merjenje. obstoječa merilna mesta so v Lokarjih, v Selu, pri Agroemoni. Kot je razvidno z
Letnega programa dela je načńovano novo merilno mesto v Repnjah. Predvideno je tudĺ
dodatno merilno mesto v Polju, ki bo izgrajeno sočasno s projektom C0. Gradnja dodatnih
merilnih mest je odvisna od razpoloŽljivih proračunskih sredstev.

Anton Kokalj poda splošen predlog, da se v prihodnje gradiva pripravljajo v bolj strnjeni obliki
in da zajemajo zgolj bistvene podatke. Pove, da je od same ustanovitve skeptičen o
racionalnosti lastnega javnega komunalnega podjetja. občini Vodice in Javnemu podjetju
Komunala Vodice zastavi naslednja vprašanja

- Vezano na navedbo na strani 4, l>Javno podjetje Komunala Vodĺce v okviru obveznih
občinskih gospodarskih javnih sluŽb izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost ter
urejanje pokopališč<<, izrazi mnenje, da bi pokopališka in pogrebna dejavnost morali
preiti na komunalno podjetje. lzrazi stališče, da so stroški pogrebne sluŽbe za občane
visoki, obenem bi bilo mogoče s trŽno pogrebno dejavnostjo v okviru Javnega
podjetja Komunala Vodice delno razbremeniti občinski proračun.

- vezano na navedbo na strani 5, >>Zato bomo v letu 2018 izvajanje prevzetih
dejavnosti poskušali izboljševati, tako z vidika racionalizacije izvajanja, kot tudi z
obračunskega vidika (obračunavanje dodatnih storitev - pravilen potek naročanja)<,
ga zanĺma, ali doslej ni bil pravilno izvajan potek naročanja.

- Ali je bil na občinskem svetu sprejet seznam javnih površin, ki jih Javno podjetje
Komunala Vodice ureja in čisti?

- vezano na navedbo na strani 9, >rPosebno pozornost bomo pri izvajanju sprejetega
Programa oskrbe s pitno vodo v občini Vodice za obdobje 2018 _ 2021 namenili
varovanju vodnih virov in izvajanju ukrepov varstva vodnih virov pitne vode<<, ga
zanima, ali se podatek nanaša zgolj na vire pitne vode navedene na deveti strani ali
tudi na druge Varovane vodne vire. ln če je vezano tudi na Varovane vodne vire, kaj
konkretno to pomeni?

- vezano na navedbo na strani 9, >Trenutni vodni viri, ki zagotavljajo potrebne kolĺčine
vode v vodovodnem sistemu Vodice, so: Črpališče Kuharjev Boršt - lD 4093, vodno
dovoljenje za izkoriščanje do'ĺ0 l/s Vode, glede na stanje vodonosnika moŽen
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odvzem do 8l/s Vode<<, ga zanima, zakĄ je moŽen odvzem zgolj 8litrov na sekundo.
Ali ni imel vodni vir ob odprtju dovoljenje za večjo količino?
vezano na navedbo na strani 9, >>Za dotok iz vodovodnega sistema Krvavec ima
občĺna Vodice zagotovljenih 12 l/s vode (oz. 12 o/o ruzpoloŽljive vode na viru). Količina
dotoka je določena z lastniškim deleŽem in deleŽem vodnih pravic na vodnem viru. V
teku je dogovor, s katerim bo občini Vodice zagotovljen deleŽ 15 l/s (oz. 15 %) na
predmetnem vodnem Viru<<, ga zanima, ali to dolgoročno pomeni tudi povečanje
finančne obveze za občino Vodice do tega sistema.
vezano na navedbo na strani 9, DV sklopu novega programa oskrbe s pitno vodo v
oběini Vodice za obdobje 2018 _ 2021 je pripravljen tudi >Načrt zmanjševanja vodnih
izgub< na osnovi katerega bomo nadaljevali z izgradnjo merilnih mest / jaškov na
primarnem in sekundarnem vodovodu, ter še intenzivneje pristopilĺ k identifikaciji in
sprotnejšemu spremljanju vodnih izgub<<, ga zanima, zakĄ je tak poudarek na
izgradnji dodatnih merilnih mest. Ali ne bi bilo za zmanjševanje vodnih izgub bolj
racionalno vseh razpoloŽljivih sredstev nameniti v sanacijo tistih delov sistema, za
katere je znano, da se pojavljajo velike vodne izgube?
Alije kataster komunalnih vodov redno ažuriran?
Vezano na navedbo na strani 1 1, >lzgube povzročajo tudi nelegalni priključki in
preostali neprodani odjemi vode ter napake in okvare vodomerov<, ga zanima, koliko
je nelegalnih priključkov.
vezano na podatke v preglednicah vodnih bilanc za leto 2015 in 2016 na straneh 13
in 14 zastavi vprašanje glede povečanja neobračunanih merjenih porabe in
neobračunanih nemerjenih porab. Kakšen je razlog za to povečanje? Prosi za
pojasnilo, zakaj neugotovljena poraba ostaja enaka, pušöanje in prilivi na transpońih
in razdelilnih vodohramih pa je leta 2016 slabše kot leta 2015. Kako se izračuna
natančnost meritev?
vezano na navedbo na strani 15, >Postopno bi bilo smiselno vodne izgube ob
razumnih vlaganjih zmanjšati na '15 % dovedene vode, s čemer bi se uvrstili med bolj
uspešne upravljavce vodovodnega sistema v Republiki Sloveniji<, izrazi mnenje, da
tak zapis ni primeren za letni načrt. obenem zavzame stališče, da občina Vodice ne
namenja dovolj sredstev za ta namen.
vezano na navedbo na strani 16, >>Zaradi tega bomo veliko pozornosti posvetili
iskanju in odpravljanju okvar na cevovodih<, ga zanima, ali niso ključni deli
kanalizacijskega sistema, kjer zaradi starosti in dotrajanosti prihaja do okvar in lomov
na vodovodnem omreŽju, že znani.
Vezano na navedbo na strani 16, >>Zbrana sredstva vzdrŽevalnine so izključno
namenska sredstva, katera se bodo porabila za. 1ĺ3 sredstev za popravilo obstoječih
hišnih priključkov, '113 sredstev za obnovo hišnih priključkov po vsakoletnem planu
podjetja, 1/3 sredstev za obnovo hišnih prĺključkov v okviru občinske investicije v
vodovodno infrastrukturo (generalna obnova vodovoda na določenem odseku)<, prosi
za pojasnilo, kakšna je razlika med temi tremi postavkami'
Vezano na tabelo na strani 18, ga zanima, katere storitve so zajete med stroške
storitev zavzdrŽevanje komunalne infrastrukture, ki skupajznašajo 107.200 EUR.
vezano na navedbo na strani 21, >Nekontrolirano praznjenje greznic skladno z
določili veljavne zakonodaje ni več mogoče<<, ga zanima, kako lahko Javno podjetje
Komunala Vodice s praznjenjem greznic enkrat na tri leta to omogoča.
Vezano na navedbo na strani 22, >Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena
in na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno
kanalizacijo ni predvideno odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
se lahko komunalna odpadna voda odvaja v: MKCN, greznice breziztoka, zakatere
mora biti redno praznjenje zagotovljeno v okviru javne sluŽbe<, ga zanima, ali je
operativni program opremljanja naselij z javno kanalizacijo objavljen na občinski
spletni strani.
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Vezano na navedbo na strani 22, >>Lastnik obstoječega objekta mora na območju, ki
ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in
pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti
odvajanje in čišcenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta po
uveljavitvi te uredbe<, ga zanima, kaj se bo zgodilo, ko bo kanal C0 zgrajen in bo
večji del teh priključkov (ter prihodkov in odhodkov) prešel v upravljanje Javnega
podjetja Vo-Ka. Kaj pomeni ta delitev za finančno bilanco Javnega podjetja Komunala
Vodice in na kakšen način bo to vplivalo na cene storitev za občane, ki ne bodo
priključeni na kanalizacijski sistem?
Vezano na Sklep o potrditvi cenika letne najemnine grobov in najema mrliške veŽice
na pokopališčih, ki so v upravljanju občine Vodice naveden na strani 24, izrazi
stališče, da je cena enkratnega najema mrliške veŽice (98'00 EUR) previsoka.
vezano na navedbo na strani 26, >Trenutno ima JPKV v upravljanju tri otroška ĺgrišča
in sicer: otroško igrišče ob grabnu, otroško / športno igrišče Skaručna, otroško
igrišče Polje - obracališče<<, meni, da bi bilo dolgoročno primerno, da se vzdźevanje
otroških igrišč razširi po celotnem območju občine.
Vezano na vprašanje Antona Kosca glede vodnih izgub ter navedbo vodovodnih
odsekov, ki se bodo predvidoma obnavljali v letu 2018, na strani 31, ga zanima, ali
ima občĺna Vodice sprejeto (vsaj desetletno) strategijo v zvezi z izvajanjem sanacij
ter predvidenim i sredstvi.
Kakšne bodo naloge Javnega podjetja Komunala Vodice pri gradnji kanala C0? Ali bo
sodelovalo zgolj pri projektih, ki se bodo izvalali ob kanalu C0 in so vezani na
občinsko infrastrukturo?
Vezano na navedbo na strani 48 pri finančnem načrtu, prosi za pojasnilo, ali drŽi
njegov izračun, da strošek >reŽije< (tj. zaposleni in izvajalcev na terenu) znaša skoraj
44 o/o. Za zagotovitev razbremenitve proračuna oböine Vodice bi bilo potrebno
načrtovati višji dobicek Komunale Vodice.
vezano na navedbo na strani 52, >Poleg navedenega namerava JP Komunala
Vodice, d.o.o. v letu 2018 izvajati Še naslednje naloge: l ... ĺ pripraviti odlok oziroma
Pravilnik o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
občine Vodice<' izrazi mnenje, da priprava predpisov ni naloga Javnega podjetja
Komunala Vodice. Poda predlog, da občinska uprava resno pristopi k pripravi
pravilnika in predstavi celovito strategijo za občane, ki ne bodo priključeni na
kanalizacijo.

Mojca Ločniškar izpostavi, da v letnem načrtu Javnega podjetja Komunala Vodice manjka
casovna opredelitev dolgoročnih ciljev. Zanima jo, do kdaj je načrtovana zamenjava vseh
azbestnih cevi na območju občine Vodice. Koliko odstotkov starega omreŽja je že
zamenjanega? Ali občina Vodice načrtuje, da bodo z dnem 31. 12. 2021 vsa načrtovana
območja Že opremljena s kanalizacijo?

Żupan pove, da bodo odgovori na vprašanja, ki so bila sicer Že večkrat obravnavana na
sejah občinskega sveta, pripravljena do prihodnje seje. Podatki okoliških občin kaŽejo, da so
vodne izgube v občiniVodice manjše od izgub občin, ki se napajajo iz krvavškega vodovoda.
Prav tako je povprečna poraba posamezne hiše manjša v primerjavi s sosednjimi občinami.
Żupan doda, da so v sprejetem proračunu zaleto 2018 in Načrtu razvojnih programov do leta
2023 zapisana Vsa območja po posameznih ulicah, kjer bo priklopljena kanalizacija C0.
Dodatno pojasni, da je bilo veÖkrat poudarjeno, da bo občina Vodice po pridobitvi
kohezijskih sredstev nemudoma pristopila k novelaciji operativnega programa, ki bo podlaga
za opredelitev števila hiš, ki ne bodo priključene na kanal C0. Na podlagi izkazanih podatkov
bo pripravljen pravilnik, ki bo določal, katere hiše bodo imele pravico do sofinanciranja malih
komunalnih čistilnih naprav.
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29.4.1
SKLEP:

občinski svet oběine Vodice kot skupščina gospodarske
družbe sprejme Letni program dela Javnega podjetia Komunala
Vodice d.o.o. za leto 2018.

Anton Kosec poda predlog, da predstavnika Javnega podjetja Komunala Vodice obravnavani
letni program dela predstavita tudi na prihodnji seji Odbora za komunalo in urejanje prostora.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A'. 13 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

5 PoBUDE, PREDLoGI, VPRAŠANJA

Razpravljali so JoŽe Podgoršek, Anton Kosec, Anton Kokalj, Rok Cankar, Peter Podgoršek
in Anton Aljaž.

JoŽe Podgoršek pove, da je kot član odbora za komunalo in urejanje prostora dne 19. 12.
2017 prejel pobudo občana Roberta Berganta v zadevi sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta. Poda predlog, da se občinska uprava do pobude opredeli in se
občinske svetnike seznani z vsebĺno odgovora.
Anton Kosec predlaga, da se pobuda obravnava na prihodnji seji Odbora za komunalo in
urejanje prostora.

Anton Kosec zastavĺ vprašanje, ali je Ministrstvo za okolje in prostor Že izdalo odločbo, da
celovita presoja vplivov na okolje za potrebe priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta ni potrebna.
Zupan pove, da občina Vodice odločbe še ni prejela. Po informacijah ministrstva naj bi bila
odposlana v zadnjem tednu decembra.

Anton Kokalj poda predlog' da se v oběinske razvojne načrte umesti investicija v asfaltiranje
makadamske ceste Povodje - Gameljne.

Anton Kokalj izrazi stalĺšče, da je poleg centralne enote Vrtca Škratek Svit Vodice potrebno v
prihodnje načrtovati tudi investicije v podruŽnični enoti v Utiku ĺn na Skaručnĺ.
Anton Kosec podpre stališče Antona Kokalja, kar je tudi sam izpostavil pri sprejemu
rebalansa ter sprememb in dopolnitev proračuna.
Zupan pove, da so Vse enote vrtca dobro vzdrževane in oskrbovane'

Anton Koka1- poda predlog, da se pristopi k ureditvi javne razsvetljave na občinskem
parkirišcu v Sinkovem Turnu.

Rok Cankar zastavĺ dve vprašanji, in sicer:
- Kdaj je predviden pričetek delovanja nove semaforske in radarske naprave na

Kamniški cesti?
- Kdaj je predvideno popravilo poškodbe varnostnĺh kolickov na Kamniški cesti in kdo

je finančno odgovoren za popravilo?

Peter Podgoršek poda predlog za odstranitev starega drevesa na Vescĺ (pri Kosmaču), s
katerega na cesto odpadajo veje.
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Anton AljaŽ seznani, da je zaradi rastlinja pri novem naselju na Torovem oteŽeno
vključevanje na cesto. Za zagotavljanje ustrezne preglednosti poda pobudo za postavitev
prometnega ogledala. Zaradi posegov v cestno telo cesta prihaja do zoŽitve ceste, zato
predlaga ureditve meje.

Po koněani seji se je Župan Vsem zahvalil za dobro opravljeno delo v letu 2017 in sejo
zaključil ob 19.25 uri'

Zapisala

Kaja Zupanek, di kom. (UN)
ilt

Aco Franc Šuštar
Żupan občin rce
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