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Številka: 011-06/2010-035
Datum: 6.1.2012

Zadeva: Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek, 19. decembra 2011 ob 17. uri, v sejni
sobi Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
Občinski svet: Jožef Rozman, Peter Podgoršek, Maksimiljan Alfirev, Anton Kosec,
Sašo Sodnik, Metka Marolt Pozderec, Friderik Pipan, ddr.Tomaž Gyergyek, Mojca
Ločniškar, Anton Kokalj, Marjan Podgoršek in Mirjana Grgić;
Župan: Aco Franc Šuštar;
Nadzorni odbor: Andreja Rahne;
Občinska uprava: mag. Nataša Hribar, Tatjana Resman, Miran Sirc in Rado Čuk;
Zunanji sodelavci: Matjaž Eržen – ENSVET, Jure Vrhovnik – JPKV, Andrej Novak –
MATRIKA,
Odsotni: Brane Podboršek, Anton Logar (oprav.) in Miha Bergant (oprav.)
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Potrditev dnevnega reda
Zapisnik 12. redne seje
Pravilnik o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe
energije v občini Vodice
Letni program JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2012
Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2012 (II. branje)
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - vračanje preteklih vlaganj
občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja – hitri postopek
Odlok o zagotavljanju toplega obroka v občini Vodice (II. branje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za Občino Vodice in pripadajoči
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vodice (II. branje)
Odlok o spremembi Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v
Občini Vodice (II. branje)
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Vodice (II. branje)
Pravilnik o spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Vodice
Sklep o potrditvi nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo in v
Komisijo za okolje in prostor
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 531/1 k.o. Šinkov Turn
Pobude, predlogi in vprašanja
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Na začetku seje je bilo prisotnih 9 svetnic in svetnikov. Mirjana Grgić in Jože
Rozman sta se pridružila med razpravo pri 4. točki, Anton Kokalj pa pri 5. točki
dnevnega reda

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red. Razprave ni bilo.
13.1.1. SKLEP: Predlagani dnevni red za 13. redno sejo se potrdi.
Za sklep jih je glasovalo 9 (soglasno).

2. Zapisnik 12. redne seje
Maksimiljan Alfirev je predlagal popravek zapisnika pri 7. točki njegove razprave ter
na osnovi drugega odstavka 46. člena Poslovnika zahteval, da se njegova razprava
pri 9. točki, ki je bila izpuščena, v celoti vnese v zapisnik. Za oba predloga je besedilo
posredoval tudi v pisni obliki kot je zapisano v sklepu.
Friderik Pipan je predlagal popravek zapisnika na 6. strani, tako da bo zapis njegove
razprave povzel zavzemanje, da subvencijo lahko uveljavljajo vsi in ne le tisti, ki niso
bili sprejeti v vrtec.
Tone Kosec je predlagal, da se zapis njegove razprave na 6. strani zapisnika pri 4.
točki popravi tako, da se zadnji stavek glasi: 'Predlagal je, naj se odbori sestanejo
vsaj enkrat letos in obravnavajo proračun.'
13.2.1. SKLEP: Zapisnik 12. redne seje se na 6. strani pri razpravi Antona
Kosca popravi tako, da se zadnji stavek glasi: 'Predlagal je, naj se odbori
sestanejo vsaj enkrat letos in obravnavajo proračun.'
Za sklep jih je glasovalo 8, proti nihče.
13.2.2. SKLEP: Zapisnik 12. redne seje se na 6. strani pri razpravi Friderika
Pipana popravi tako, da se stavek glasi: 'Friderik Pipan je izrazil svoje mnenje,
da morajo subvencije pripadati vsem ali pa nobenemu.'
Za sklep jih je glasovalo 8, proti nihče.
13.2.3. SKLEP: Zapisnik 12. redne seje se na 8. strani pri razpravi Maksimiljana
Alfireva pri 7. točki popravi tako, da se zadnji stavek glasi: 'Povedal je, da tak
sporazum potrjuje s težkim srcem. Če ne bi bilo take pogodbe med g. Kokaljem
in g. Klemenčičem, bi mi danes to parcelo dobili za dosti manjši denar.'
Za sklep jih je glasovalo 8, proti nihče.
13.2.4. SKLEP: Zapisnik 12. redne seje se dopolni tako da se točka 9.3 razširi z
naslednjim tekstom: 'Na zadnji seji Občinskega sveta je g. Kokalj protestiral, da
me župan priviligira, ker mi je na seji dovolil razpravo, več kot dovoljuje
Poslovnik. Pozabil je, da je na predzadnji seji kršil Poslovnik tudi sam, ko je
razlagal investicije in finance pri Osnovni šoli. Kar pol ure je iskal dlako v jajcu.
Jaz sem resnično v svoji razpravi ščitil in zaščitil proračun od protizakonitega
financiranja glasbene šole, katero je ustanovil prav g. Kokalj.'
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Za sklep jih je glasovalo 8, proti nihče.
13.2.5. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje Zapisnik 12. redne seje
skupaj z vsemi predhodno potrjenimi dopolnitvami.
Za sklep jih je glasovalo 8, proti nihče.

3. Pravilnik o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe
energije v občini Vodice
Namen in vsebino Pravilnika je predstavil energetski svetovalec g. Matjaž Eržen.
Župan je pojasnil, da so proračunska sredstva zaenkrat simbolična (1000 €), da pa
sprejetje akta omogoča pričetek nekega procesa, ki mu je Občina naklonjena.
Anton Kosec je izrazil podporo k predlaganemu predpisu, saj čeprav s simboličnimi
sredstvi, kot občina pristopamo k manj potratnim rabam energije. Pravilnik ima tudi
odliko antibirokratskega predpisa.
13.3.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejema predloženi Pravilnik o
finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občini
Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 9 (soglasno).

4. Letni program JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2012
Letni program je predstavil direktor JP Komunala Vodice d.o.o. g. Jure Vrhovnik.
Peter Podgoršek je izpostavil, da je bila obljubljena zamenjava vodovodnih cevi na
Gmajnici, vendar tega v programu ni.
Mojca Ločniškar je pohvalila gradivo in da je obravnava LP pravočasna. Vprašala je
kaj bi bila dodana vrednost širitve programa (izvajanje dodatnih javnih in drugih
služb) ter predlagala uvedbo spletne strani podjetja.
Tone Kosec je LP ocenil kot dobro pripravljen. Predlagal je pripravo izračuna lastne
cene vode, pripravo analize, ki bo povedala kateri način opravljanja gospodarskih
javnih služb je za občino najboljši, saj je racionalno, da bi imeli čim več javnih služb
organiziranih v taki obliki, ki bi bila najustreznejša.
Mojca Ločniškar je pojasnila nasprotovanje (neargumentirani) spremembi cene vode
v preteklosti, saj naj bi šlo za vir, ki naj pokrije 'izgube' v podjetju.
Župan je predlagal, da je v tem trenutku najbolje izkoristiti te oblike organiziranja ki
obstajajo, saj javnega podjetja ni mogoče čez noč ukiniti, seveda pa cilj, da se JP
samofinancira brez velikih obremenitev občanov za izvajanje komunalnih storitev,
ostaja.
Maksimiljan Alfirev se je pridružil pohvali predhodnikov glede JP in direktorja in prosil
za razlago strukture cene, ki jo občani prejemajo na položnicah.
Jure Vrhovnik je glede investicije na Gmajnici povedal, da se zaradi finančne krize
večje investicije ne bodo izvajale, glede širitve dejavnosti, da se zdi upravljanje z
javnimi površinami in pokopališčem uresničljivo, da pa bodo pristopili k pripravi
(SWOT) analize najustreznejše oblike organiziranosti za izvajanje gospodarskih
javnih služb. Glede spletne strani je povedal, da je bila načrtovana, vendar zaradi
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racionalizacije stroškov ostaja na občinski spletni strani. Podrobno je pojasnil tudi
vsebino posameznih postavk na položnicah za vodo.
Maksimiljan Alfirev je izpostavil, da Medobčinski inšpektorat zahteva potrdilo JP o
praznjenju greznic.
Jure Vrhovnik je pojasnil, da mora skladno z državno regulativo JP vsaka štiri leta
očistiti greznice in o tem izdati dokument.
Friderik Pipan je predlagal, da se obvesti občane kako v takem primeru glede
čiščenja greznice ravnati.
Župan je opozoril na krizno leto, ki bo vplivalo tudi na obseg investicij JP.
Prisotnih 11 svetnic in svetnikov.
13.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice se je seznanil z letnim načrtom KP
Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2012. Občinski svet ocenjuje, da je primeren in
usklajen s Proračunom Občine Vodice in ga v celoti sprejme.
Za sklep jih je glasovalo 11 (soglasno).

5. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2012 (II. branje)
Direktorica občinske uprave mag. Nataša Hribar je na kratko predstavila proračun ter
obrazložila štiri amandmaje (glasbena šola, vrtec, LC Martink/Habe ter knjižnica)
Župan je prve tri amandmaje podprl, glede knjižnice pa je predstavil zahteve vodstva
ter svoje pomisleke predvsem z ozirom na varčevalno naravnan proračun.
Maksimiljan Alfirev je obrazložil svoj glas, da se bo pri prvem vzdržal, obenem pa
poročal o svojih dognanjih (posvetoval se je na MF in SVLR), da je financiranje
zasebnega zavoda nedopustno. Predlagal je, da se proračun sicer sprejme, da pa
župan zadrži izvajanje in se v januarju sprejme rebalans.
Mojca Ločniškar je to, da se proračun sprejema pravočasno ocenila kot pozitivno
spremembo, sicer pa ima svetniška skupina NSi zadržke do sprejema takega
proračuna. Po njenem mnenju so nedavčni prihodki načrtovani nerealno. Ni razvidno
katere investicije so prioritete. Potrebno bi bilo novelirati Razvojni program iz leta
2002 in opredeliti prioritete. Vprašala je, kdaj je Občina Vodice odstopila od izgradnje
CČN oz. ocenila, da je s podpisom pogodbe o medobčinskem sodelovanju župan
prekoračil svoja pooblastila. Opozorila je, da subvencije za predšolske otroke niso
obrazložene skladno z veljavnim Pravilnikom, da je iz proračuna izpadla investicija
'semafor' v križišču Kamniške ceste in ulice F. Seška. Glede amandmaja o glasbeni
šoli je izrazila nasprotovanje prerazporeditvi s predlagane postavke. Prav tako je
nasprotovala višanju predvidenih sredstev za knjižnico. Napovedala je, da se bo NSi
vzdržala glasovanju o proračunu.
Anton Kokalj je vprašal kakšni so ekonomski kazalniki pri priključitvi na ljubljanski
kanalizacijski sistem. Spomnil je, da je bil tak scenarij že preigran, vendar časovno
preveč negotov, zato je Občina pristopila k izdelavi projektov za samostojno
izgradnjo. Pozval je k veliki previdnosti zaradi morebitnih nepredvidljivih posledic.
Spreminja se tudi relacija med Občino Vodice in MOL, saj se vzpostavlja odnos
odvisnosti. Svetniška skupina NSi sicer podpira skupne nastope pri črpanju
kohezijskih sredstev, glede priključitve na ČN Brod (CČN Zalog?) pa je zaprosil za
finančno analizo ter pogodbo med Občino Medvode, MOL in Občino Vodice.
Nasprotoval je obsegu pooblastil županu kot jih določa 7. člen predlaganega Odloka
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o proračunu oz. naj bi se ta zmanjšala na 10%, vrednosti, 50.000 € ali 1%
proračuna. Glede glasbene šole je menil naj se sredstva zagotovijo za izvedbo
programa do konca šolskega leta. Izrazil je nestrinjanje s prenosom sredstev oz.
spremembo namembnosti sredstev, ki so bila načrtovana za obnovo vrtnega
paviljona v Šinkovem Turnu; edinega nesakralnega kulturnega spomenika v občini.
Predlagal je, da se tudi 300 € za ključavnico ne pušča na postavki. Vprašal se je tudi,
kako to, da se npr. za šport namenja 25.000 €, za sakralno kulturo pa nič (na
Skaručni bi se lahko pričelo z restavriranjem lesenih oltarjev).
Maksimiljan Alfirev je ponovil svoje stališče, da obstoječa oblika glasbene šole ne
sme biti priviligirana na račun sredstev iz občinskega proračuna, ter da je našel
izvajalca, ki ne bo bremenil občinskega proračuna in je pripravljen dejavnost
opravljati na območju občine Vodice.
Anton Kosec je spomnil, da gre pri razpravi o proračunu za II. branje in da
upravičenost dosedanjega financiranje glasbene šole lahko pregleda Nadzorni odbor.
Kot nesakralne spomenike lokalnega pomena je navedel spomenike NOB, sicer pa
pohvalil odgovore uprave v gradivu na pobude iz I. branja.
Nataša Hribar je povedala, da je proračun naravnan tako, da je likvidnostno
uravnotežen. Glede subvencije za predšolske otroke se je zavezala uskladiti
obrazložitve z veljavnim pravilnikom. Glede povezovalnega kanala z Ljubljansko ČN
je povedala, da je bil umeščen že v rebalansu 2011. Glede 7. člena Odloka o
proračunu glede so pojasnila že zajeta v odgovorih, ki jih je pripravila uprava na
komentarje iz prvega branja Proračuna in so priloženi gradivu.
Miran Sirc je povedal, da je bilo glede C0 kanala že veliko debate pri rebalansu, da
pa je tudi župan svetnike sproti obveščal o poteku dogovorov in pogajanj. Tudi ne gre
za nov koncept, ampak za nadgradnjo prvotnega sistema, saj hrbtenica ostaja, le od
točke CČN se odpadne vode odvajajo proti Šmartnem. V osnovnem projektu ta
varianta ni obdelana, ker takratna zmogljivost in ČN Brod in druge okoliščine
(denacionalizacija na trasi desnobrežnega zbiralnika C0 od Broda do Zaloga) niso
omogočale tega kar je danes vsaj s tehničnega vidika mogoče. Tudi ekonomski
kazalci za to varianto so ugodnejši od ostalih. Medobčinska pogodba predvideva
solastništvo kanala C0, tako da Občina Vodice pri upravljanju sistema ne bo v
apriorni pasivni vlogi. Kar se tiče gradbenega dovoljenja za ČN Skaručna so bile
izvedene aktivnosti, ki ga trajno aktivirajo, tako da lahko kot opcija še vedno ostaja ta
varianta, v kolikor se bo izkazalo, da opcije priključitve na sistem MOL ne bo mogoče
realizirati. Kot najzahtevnejše ostaja odprto vprašanje financiranja, saj trdnih
zagotovil (odločba, pogodba), kljub neformalnim zagotovilom MOP, še ni. Je pa
projekt navezave na C0 trenutno edini, ki ima izglede za pridobitev kohezijskih
nepovratnih sredstev (od projekta GORKI, v okviru katerega je bila predvidena
gradnja ČN Skaručna, se je MOP, kljub poprejšnjim zagotovilom, distanciral.)
Anton Kokalj je poudaril, da je vprašanje večplastno in ga ni mogoče reducirati le na
informacijo, saj je bila pred desetimi leti za ta projekt na OS sprejeta strategija, zato
je nujno, da se OS seznani z vso dokumentacijo in predvidenimi posledicami take
odločitve. Odvisnost občine, ki bi se vzpostavila in sofinanciranje naložbe v drugi
občini sta strateško vprašanje o katerem mora steči poglobljena razprava na osnovi
celovite dokumentacije.
Župan je pojasnil, da gre v proračunu za več kot 600.000 EUR prenesenih
obveznosti iz preteklosti, ki morajo biti zagotovljene, čeprav bodo zapadle ob
izpolnitvi določenih pogojev, ki se bodo uresničili morda v tem ali pa v šele v
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prihodnjih letih. Ocenil je, da je novelacija Razvojnega programa v letu 2012 možna.
Glede kanala C0 je menil, da so projekti v prid občini in da naj bi bilo 70-80% (cca
4,5 mio €) sredstev iz evropskih virov. Na vprašanje o semaforju je odgovoril, da je
strošek tako visok (cca 100.000 €), da ga v proračun ni bilo mogoče uvrstiti.
Glasbena šola naj nadaljuje svoj program do konca šolskega leta, zato je predlagan
amandma. Glede spremembe namembnosti sredstev za obnovo vrtnega paviljona pa
je pojasnil, da je s strani svetnika Braneta Podborška prišla pobuda za izvedbo
replike spomenika Jerneja Kopitarja na Dunaju, vendar konkretnejše dokumentacije
še ni, zato bo uprava preverila še upravičenost izvedbe dane pobude. Glede
predlagane obnove v cerkvi na Skaručni, pa je župan povedal, da je govoril z
župnikom in da te potrebe ni, je pa potrebno oltar le očistiti.
Župan je predlagal glasovanje o posameznih amandmajih.
Prisotnih je bilo 12 svetnic in svetnikov.
13.5.1. SKLEP: Za potrebe sofinanciranja Glasbene šole Mateja Hubada se na
proračunski postavki PP 091111 zagotovi znesek v višini 16.000 EUR. V skladu
s tem se za znesek 3.700 EUR zmanjša PP 081206 – Obnova kulturna
zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj, ki tako zdaj znaša 5.300 EUR.
Ta sredstva so namenjena v višini 5.000 EUR za sofinanciranje postavitve
replike nagrobnika Jerneja Kopitarja na mestnem pokopališču St. Marx na
Dunaju, 300 EUR pa se namenja za zamenjavo ključavnic v paviljonu Šinkov
Turn.
Za sklep jih je glasovalo 7, proti nihče.
13.5.2. SKLEP: Za potrebe dejavnost Vrtca škratka Svita Vodice PP 091107 se
zagotovi znesek v višini 708.700 EUR. V skladu s tem se za znesek 6.700 EUR
zmanjšajo sredstva na PP 101113 Splošna proračunska rezervacija, ki tako po
novem znaša 3.300 EUR.
Za sklep jih je glasovalo 8, proti nihče.
13.5.3. SKLEP: Zaradi tehnične napake nastale ob vnosu v program (45, 54) je
tako finančno neusklajen že podan predlog za cesto LC Martink – Vodice
(odsek Habe – Martink – 1. Faza), ki bi moral biti 54.000 EUR. Zato se nastala
napaka odpravlja s tem amandmajem.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti nihče.
13.5.4. SKLEP: Za potrebe delovanja Knjižnice Vodice na proračunski postavki PP
081106 se zagotovi znesek v višini 71.000 EUR. Znesek za nakup gradiva na PP
081107 ostane enak v višini 5.000 EUR. V skladu s tem se za znesek 11.000 EUR
poveča ocena sredstev na računih na dan 31.12.2011, ki tako znaša 261.000 EUR.
Za sklep sta glasovala 2, proti 7. Sklep ni bil sprejet.
13.5.5. SKLEP: Za znesek 4.000 EUR se zmanjša PP101114 Sofinanciranje kosil
za starejše občane (znižanje stroškov prevoza), ki tako zdaj znaša 31.000 EUR.
Poleg tega se proračunska postavka 041101 Občinska uprava – plače zniža za
5.000 EUR, ob upoštevanju, da bo sprejet interventni zakon do konca leta 2011,
sicer bo plačno postavko potrebno povišati v okviru Rebalansa 2012.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti nihče.
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13.5.6. SKLEP: Dikcija postavke 101115 se popravi tako, da je subvencija za
predšolske otroke namenjena vsem in ne le tistim, ki so zavrnjeni oz. niso
sprejeti v vrtec.
Za sklep jih je glasovalo 10, proti nihče.
13.5.7. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o proračunu
Občine Vodice za leto 2012 v predlagani obliki skupaj s sprejetimi amandmaji.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti nihče.

6. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - vračanje preteklih vlaganj
občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja – hitri postopek
Odlok je predstavila Nataša Hribar.
Anton Kosec je odlok ocenil kot odlično sistemsko rešitev 18. člena Odloka o
komunalnem prispevku.
13.6.1 SKLEP: Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - vračanje preteklih
vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja se obravnava po hitrem
postopku.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).
13.6.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o ustanovitvi
proračunskega sklada - vračanje preteklih vlaganj občanov v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).

7. Odlok o zagotavljanju toplega obroka v občini Vodice (II. branje)
Maksimiljan Alfirev je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti povedal, da je
odbor Odlok temeljito obravnaval in prejšnjega v marsičem izboljšal.
Tomaž Gyergyek je predstavil stališče NSi, da odloka ne podpre, ker so zaokrožitve
pri cenah ob prevedbi iz SIT v EUR vse navzgor in posledično v škodo uporabnikov.
13.7.1. SKLEP: Občinski svet sprejme Odlok o zagotavljanju toplega obroka v
občini Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 9.

8. Program opremljanja stavbnih zemljišč za Občino Vodice in pripadajoči
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vodice (II. branje)

Ker je bila obširna obrazložitev predstavljena že pri prvem branju, je župan odprl
razpravo.
Anton Kokalj je najprej ugotovil, da glede 17. člena ni bil upoštevan noben predlog s
prejšnje obravnave odloka, zato je apeliral na župana, da predlaga amandma s
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katerim bo za objekte, ki se nahajajo znotraj varovanih območij (natura 2000,
posebni ukrepi za varovanje okolja, ipd) zaradi omejitev priznan tak status, ki bo
vplival na zmanjšanje višine komunalnega prispevka.
Mojca Ločniškar je najprej ugotovila, da se s plačilom komunalnega prispevka za
Projekt 21, OPPN pod cerkvijo ipd, za primarne vode v občinski proračun ni steklo
nič sredstev. Zahtevala je pisni odgovor, kakšen priliv za primarni del infrastrukture bi
na podlagi urbanistične pogodbe s Projekt 21 in ob upoštevanju predmetnega
predloga odloka o komunalnem prispevku oz. programa opremljanja pomenil danes.
Župan je glede pobude Antona Kokalja predlagal, naj se predlog za amandma
pripravi v pisni obliki, naj ga obravnava Odbor za komunalo, nato pa se sprememba
odloka obravnava na občinskem svetu.
Anton Kosec je pozdravil tak predlog. Glede oprostitve plačila komunalnega
prispevka se je vrnil na določbe prejšnjega odloka, ki je omogočal 50% oprostitev
plačila za domačine. Za nekatere primere je tudi v novem odloku možnost da jih
obravnava Občinski svet. Podobno kot ob oprostitivi plačila NUSZ, sicer pa se zdi
višina 10.000 do 12.000 EUR za hišo v primerjavi s sosednjimi občinami kot zlata
sredina. Pohvalil je tudi občinsko upravo, ki je na vse predloge iz razprave
odgovorila.
13.8.1. SKLEP: Občinski svet v II. branju potrjuje in sprejme Program
opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje
občine Vodice in pripadajoči Odlok o komunalnem prispevku
Za sklep jih je glasovalo 9, proti nihče.

9.

Odlok o spremembi Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v
Občini Vodice (II. branje)

Ker je bila predstavitev opravljena že pri prvem branju, je župan odprl razpravo.
Anton Kokalj se je zavzel za dopolnitev 8. alinee 5. člena, zato je obljubil predlog
posredovati Odboru za komunalo.
13.9.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagani Odlok o
spremembi odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Vodice,
ki se ga objavi v naslednji številki Uradnega glasila Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).

10.

Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Vodice (II. branje)

Razprave ni bilo.
13.10.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagani Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vodice, ki se ga objavi v naslednji
številki Uradnega glasila Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).
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11.

Pravilnik o spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Vodice

Anton Kokalj je predlagal povečanje pomoči na 210 € .
Anton Kosec na 250 €.
Nataša Hribar je pojasnila, da je bil izračun, ki se odraža v proračunu, narejen na
osnovi prevedbe vrednosti iz SIT v EUR, zato ni najbolj ustrezno če se vrednosti
bistveno spremenijo.
Župan se je glede na podana predloga zavzel za kompromis in predlagal 220 €.
Proceduralno je Anton Kosec zagovarjal, da se glasuje o vseh predlogih.
Župan je v potrditev predlagal svoj predlog.
13.11.1. SKLEP: V Pravilniku se višina pomoči določena v 2. členu z 200 €
popravi na 220 €.
Za sklep jih je glasovalo 11, proti nihče.
13.11.2. SKLEP: Občinski svet občine Vodice potrdi Pravilnik o spremembi
pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vodice skupaj s
spremembo sprejeto v predhodnem sklepu.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).

12.

Sklep o potrditvi nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo in v
Komisijo za okolje in prostor

Friderik Pipan je kot nadomestni član za Aleksandro Velkovrh, ki je odstopila s
funkcije svetnice predlagal, da se ga imenuje v obe delovni telesi, v katerih jih je
predhodno sodelovala imenovana svetnica.
Župan je tak predlog podprl.
Peter Podgoršek je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predstavil stališče kot je bilo razvidno iz priloženega zapisnika.
Anton Kosec je ugotovil, da iz zapisnika izhaja, da se v Odbor za gospodarstvo
imenuje Tone Logar, v komisijo za urejanje prostora pa Friderik Pipana. Zavzel se je,
da bi bile obremenitve svetnikov enako porazdeljene, zato je podprl predlog, da se
Friderik Pipana imenuje tako v odbor kot v komisijo.
Maksimiljan Alfirev je menil, da je Anton Logar bolj obremenjen, zato podpira
predloge predhodnih razpravljavcev.
Župan je spomnil, da je bil Tone Logar enkrat že predlagan v odbor in komisijo, da pa
je sam prosil, da se tak predlog umakne.
Anton Kokalj je povedal, da se bo zaradi peripetij v zvezi z imenovanjem odborov,
glasovanja vzdržal.
Anton Kosec se je zavzel, da se glasuje tudi o predlogih, ki jih je predlagala KMVVI.
13.12.1. SKLEP: Za predsednika Odbora za gospodarstvo se imenuje Anton Logar.
Za sklep ni glasoval nihče, proti 5.
13.12. 2. SKLEP: Za predsednika Odbora za gospodarstvo se imenuje Friderik
Pipan.
Za sklep jih je glasovalo 11, proti nihče.
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13.12.3. SKLEP: Za predsednika Komisije za urejanje prostora se imenuje
Friderik Pipan.
Za sklep jih je glasovalo 10, proti nihče.

13.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 531/1 k.o. Šinkov Turn

Predlog sklepa je predstavil Rado Čuk.
Župan je podprl predlagano rešitev.

13.13.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o ukinitvi javnega
dobra na parceli 531/1 k.o. Šinkov Turn.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).

14.

Pobude, predlogi in vprašanja
a) Marjan Podgoršek je predlagal, naj se na cesti Vodice/Zapoge pri odcepu za
Dornice, kjer se je že pripetila nesreča s smrtnim izidom postavi primerna
opozorilna tabla.
b) Maksimiljan Alfirev je pozval župana kot predsedujočega sejam Občinskega
sveta, naj v prihodnje opozori, če bi prišlo do žalitev kot se je to zgodilo na
pretekli seji. Predlagal je tudi, naj se na osnovi 21. člena Poslovnika
obravnava posebna točka glede na odsotnost s sej OS in se sankcionira.
c) Anton Kosec je zaradi izostajanja s sej predlagal odtegljaj od plače. Sicer pa
je predlagal, naj se v januarju skličejo vsa delovna telesa in se seznanijo s
svojimi pristojnostmi.
d) Anton Kokalj je vprašal, kdaj se bo glede na obljube začelo snemati seje in
posnetki objavljati na spletni strani? Povedal je da je to pripravljena izvajati
Deželna TV.
e) Friderik Pipan je predlagal, da se ukine papirnato gradivo in se posreduje na
splet.
Župan je takoj odgovoril, da bo v sejni sobi kmalu omogočen brezžični priklop na
internet, da pa Občina nima sredstev, da bi vsakemu svetniku nabavila prenosnik.
Tudi projeciranje z računalnika bo omogočeno. Glede križišča v Dobrušo je
povedal, da gre za državno cesto; Občina je posredovala poziv, vendar je malo
možnosti, da bi prejeli pozitiven odgovor. Glede poziva v zvezi z žalitvami se je
zavzel, da bi jih ne bilo, v navedenem primeru pa tudi opomina ni bilo mogoče
izreči, saj je g. Podboršek prehitro odšel in zapustil sejo. Glede delovnih teles se
je zavzel, da bi se sestala vsaj pred obravnavo rebalansa, ki bo verjetno že
spomladi. Menil je, da bi lahko imeli manj odborov, da pa mora Odbor za pravne
akte najprej obravnavati nov Statut in Poslovnik. Glede snemanja sej je povedal,
da o tem odloča občinski svet, da pa menda ni prevelikega navdušenja.
Župan je vse prisotne povabil na predpraznično večerjo k Jurju na Skaručno.
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Seja je bila zaključena ob 20.45

Zapisnik pripravil
Rado Čuk, višji svetovalec I

Župan Občine Vodice
ACO FRANC ŠUŠTAR

11

