oBčlNA voDlcE

11 1217 Vodice
te!: oí/8ĺt3-2Gío

Kopitaricv ltg

farc oí/o33-26-3o
www.vodice si
obcina@vodice.si

POTRJEN

19.6.2018

Datum:

Številka 90000-03/2018

ZAPISNIK

Zadeva:

32. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila v torek, 17. aprila 2018, ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice'

Prisotni člani občinskega sveta:
Anton AljaŽ, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek' Miran Vertačnik, Margareta Barle, Rok
Cankar, Mojca Ločniškar,Damijan Repnik, Anton Kokalj, Ziga JaneŽiö, Anton Kosec, JoŽe
Podgoršek prihod pri2. točki, AndraŽ Hönĺgsman prihod pri 5. točki.

odsotni člani: Anton Logar, Mija Cankar.
PoIeg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še:

Aco Franc Suštar, Župan', Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Andreja Rahne,
predsednica Nadzornega odbora: Kąa Zupanek, občinska uprava; Rado Cuk' občinska
uprava; MatjaŽ Gorčan, občĺnskauprava; Feliks Strehar, komandir Policijske postaje
Medvode; Helena Campa, direktorica zavoda za pomoč in nego na domu Comett d.o.o.;
lrena Karčnik, vodja Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo; Aleš SenoŽetnik, Gorenjski glas,
Helena Čerin, Kopitarjev glas; odvetnica Mateja Likozar Rogelj in občan Robert Bergant prl
15. tocki.
Se7'a se7'e

Sejo

pričela ob 18:05'

je vodit župan Aco Franc Śušŕałzapisnik je pisala Kaja Zupanek.
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Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18:05 prisotnih 11 članov oběinskega sveta.
Żupan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista prisotnih je
priloŽena originalu zapisnika.
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POTRDITEV DNEVNEGA REDA

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

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

32.1.1SKLEP

občinski svet občine Vodice za 32. redno sejo potrjuje naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.

3.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 3í. redne seje občinskega sveta
občine Vodice
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Menqeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat

ln redarstvo za leto 2017

4. ocena vaľnostnih razmer na območju občine Vodice za
2017

leto

5. Poročilo o

izvajanju storitve Pomoč družini na domu v občini
Vodice za leto 2017 ter analiza cen izvajalcev in višine

subvencloniranja v drugih občinah

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
7.
8.

javnega vzgojno-izobraževaInega zavoda osnovna šola Vodice
- predlog, skrajšani postopek
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno_izobľaževalnega zavoda Vrtec ŠkratekSvit
Vodice - predlog, skrajšani postopek
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini lD znak:
parcela 174278313, k.o. 1742 Repnje parcela 78313 (!D 6657157)
- predlog

9. Zaključni račun proračuna občine Vodlce za leto
predlog

2017

í0. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoŽenjem
občine Vodice za obdobje od í .1.20'17 do 3í .12.2017

í1.Pravilnik o spremembah pravilnika

o

določitvi plačil za

funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v
občini Vodice - predlog
í2. odlok o turistični taksi v občini Vodice - osnutek, í. branje
í3. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana občine Vodice
í4. Poročilo župana o delu občine Vodice zaleto 2017
í5. Pobude, predlogi, vprašanja
Glasovanje:

Prisotnih: '11 članov;
z^.'. 11članor.l;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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PREGLED lN PoTRDITEV ZAPISNIKA 31. REDNE SEJE oBčtNsKEGA SVETA
OBCINE VODICE

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

Se/ se pridruži Jože Podgoršek ob 18.10.
Razprava:

Anton Kosec predlaga dopolnitev svoje razprave pod točko 7 >Spremembe in dopolnitve
Poslovnika občinskega sveta občine Vodice< na strani 8, kot je razvidno s sklepa 32.2.1.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:

32.2.1SKLEP

Zapisnik 31. redne seje se pod točko 7 >Spremembe in dopolnitve
Poslovnika občinskega sveta občine Vodice - predlog< v 3 odstavku
na strani 8 dopolni z besedilom >Na enak način je dopolnjena tudi
rocedura s

m

računa v dru em

(

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov:
2

7A: 11članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.

32.2.2

SKLEP

občinski svet oběine Vodice potrdi zaplsnik 31. redne
občinskeqa sveta občine Vodice s predlaqano dopolnitviio.

seje

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;

7A. 11članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.
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LETNo PoRoclLo SKUPNE oBčtNsKE UPRAVE oBČlN TRZIN, KoMENDA,
LUKoVICA, MENGEŠ,MoRAVGE lN VoDlcE MEDoBčlNsKI INŠPEKToRAT lN
REDARSTVo zA LETo 20í7

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

je podala lrena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva. Področja nadzora se niso spreminjala glede na pretekla leta, opravljeno je bilo več
sistematičnih preventivnih nadzorov tako na področju inšpekcijskega kot tudi redarskega
nadzora.
občina Vodice ocenjuje, da je izvajanje inšpekcijskega in redarskega nadzora v 2017
potekalo dobro, kar se kaŽe v spoštovanju predpisov, zlasti na področju posegov na ceste,
varovanja okolja ter spoštovanja zakonskih omejitev na področju mirujočega prometa. Tako
je mogoče opaziti zmanjšano števil nepravilno parkiranih vozil' posegov V varovalni pas in
cestiščaobčĺnskihcest brez izdanega soglasja, večjega zavedanja za varstvo cesta,
prijavljanja nedovoljenega odlaganja odpadkov, upoštevanje navodil glede oglaševanja,
predhodnega zanimanja investitorjev o omejitvah na gradbenem področju in podobno.
Uvodno obrazloŽitev

Razprava:

V razpravi sta sodelovala dva svetnika
Anton Kokalj zastavi vprašanje, kako Medobcinski inšpektorat in redarstvo utemeljuje izdajo
večjega števila plačilnih nalogov na območju občine Vodice.
lrena Karčnik pojasni, da je pogostost izvĄanja nadzora nad prekoracitvijo hitrosti in čas
opravljanja meritev v vseh občinah enaka. Številozaznanih kršitev je odvisno od lokacije in
prometne situacije V posameznih občinah. V občini Vodice se kljub kontinuiranemu izvajanju
nadzora pojavljajo konstantne kršitve na dveh tranzitno obremenjenih trasah (tj. BrniŠkiin
Kamniški cesti).
Anton Kokalj zastavi vpraŠanje, ali Medobcinski inšpektorat in redarstvo izvaja nadzor nad
voŽnjo gorskih kolesarjev po oböinskih javnih cestah.
lrena Karčnik pojasni, da je za nadzor nad prometom, ki poteka v gozdovih, pristojna
gozdarska inšpekcija.
Anton Kosec zastavi naslednja vprašanja:
- vezano na navedbo na strani 8, da so bili v Vodicah v letu 2017 v inšpekcijskih
zadevah uvedeni 3 postopki s področja gradnje in 4 s podrocja oglaševanja, ga
zanima, kakŠne so zaznane krŠitve;
- katere informacije poizvedujejo investitorji, kadar izkažejo predhodno zanimanje o
omejitvah na gradbenem področju;
J

-

kakšno je stališčeMedobčinskega inšpektorata in redarstva glede določb novega
Gradbenega zakona, ki v pristojnost občinskih inŠpekcijskih sluŽb prenaša nadzor
nad gradnjo enostavnih objektov.
lrena Karčnik pove, da bo odgovor glede konkretnih postopkov navedenih v poročilu
občinskĺmsvetnikom podala v pisni obliki.
Predhodna zanimanja o omejitvah na gradbenem področju so namenjena preventivnemu
preprečevanju morebitnim kršitvam. lnvestĺtorje zanima predvsem, katera dokumentacija je
zahtevana za določen gradbeni poseg.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je v okviru Komisije za občinske inšpekcije Skupnosti
občin Slovenije zakonodajalcu posredoval stališčado predloga novega zakona, ki na
občinske inšpektorje prenaša nadzor nad objekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje
(vzdrževanje objektov, spremembe namembnosti, ruŠitveobjektov), kar predstavlja velik
obseg nalog. Večina pripomb in predlogov ni bilo upoštevanih, zakonska določila se pričnejo
uporabljati s 1.6.20'ĺ8. Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo v letu 2018 z
dodatnimi pristojnostmi soočili v okviru obstoječih kadrov, medtem ko imajo v proračunu za
leto 2019 že zagotovljena sredstva za zaposlitev dodatnega inšpektorja.
Sprejet je bil naslednji sklep
32.3.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letno poročilo skupne

občinske uprave občln Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Vodice Medobčinski inšpektorat in ľedarstvo za leto 2017.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 clanov;
ZA. 12 ölanov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom posredovano po elektronski pošti dne
13. 4.2018.
Żupan pred uvodno obrazloŽitvijo pove, da je bilo sodelovanje s Policijsko postajo Medvode
v letu 2017 korektno. Zahvali se za pomoč pri varni izvedbi protestnih shodov v organizaciji
civilne iniciative. Obenem izpostavi, da je bila v letu 2017 podana pobuda, da nekajkrat
tedensko prične z obratovanjem policijska postaja v Vodicah.
Feliks Strehar, Komandir Polĺcijske postaje Medvode, poda uvodno obrazložitev. Pojasni, da
si tako oběinska uprava kot policisti prizadevajo, da bi vzpostavili pĺsarno delovanje policijske
postaje v Vodicah. V nadaljevanju predstavi poročilo in oceno varnostnih razmer za leto 2017
po posameznih podroöjih. Splošna varnostna ocena na območju občine Vodice je ocenjena z
>dobro<. Znižalo se je število vseh prometnih nesreč, prav tako tistih s hujšimi posledicami.
Żal sta se na avtocesti zgodili dve prometnĺ nesreči s smrtnim izidom. občani niso zadovoljni
s prometno varnostjo skozi naselje Vodice, kljub izgradnji nove infrastrukture in obnovi ceste.
Največji varnostni problem predstavljajo velike tatvine, vlomi v stanovanjske objekte, čemur
bodo policistĺ v sodelovanju z lokalno skupnostjo in občani tudi v bodoče posvečali največ
pozornosti. Kriminaliteta s področja vlomov se običajno dogaja v popoldanskem času med
16.00 in 21.00 uro ter v času odsotnosti stanovalcev (dopusti, prazniki, druŽinska slavja,
pogrebi)' ob tem Želi občane pozvati, da tudi v prihodnje aktivno sporočajo podatke o
sumljivem vedenju neznanih oseb, zaprosijo sosede za varovanje hĺšev času odsotnosti,
zaklepajo hiše in garaŽe. Preiskanost je zaradi sodelovanja občanov in kvalitetnih ogledov
krajev kaznivih dejanj dobra in znaša okoli 30 %.

t

4

Razprava:
Anton Kokalj opozori na skupine kolesarjev, ki z nevarno voŽnjo na cesti med Povodjem in
Sinkovem Turnom ogroŽajo udeleŽence v cestnem prometu.
Feliks Strehar pritrdi, da na širšemobmočju občin Vodice in Medvode zaznavajo veĘe
število kolesarjev. Zahvali se za podano opozorilo in pove, da bodo pričeli z izvajanjem
nadzora tudi na omenjenem območju'
Sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice se je seznanil

32.4.1

SKLEP:

razmer na območiu občine Vodice za leto 2017.

z oceno

varnostnih

Glasovanje:

Prisotnĺh: 12 članov;
ZA. 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

5 PoRoclLo o IZVAJANJU SToRITVE PoMoc onuŽINI NA DoMU V oBčlNl
VoDtcE zA LETo 2017 TER ANALIZA cEN IZVAJALGEV tN VIŠINE
SUBVENCIONIRANJA V DRUGIH OBCINAH

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

Uvodno obrazložitev je podala Helena Campa, direktorica Comett oskrba d.o.o. V primerjavi
z letom 2016 je zavod v letu 2017 preko celega leta oskrbel enega upravičenca meseěno več
ozĺroma v povprečju 6,2 uporabnika na mesec. Prav tako sta se nekoliko povečala obseg in
vsebina storitev. Storitve obsegajo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko
pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V letu 2017 je bilo opravljenih za 5,4 o/o već
efektivnih ur kot v letu poprej.

Razprava:
Razpravljali so štirĺsvetniki.

Anton Kosec izrazi mnenje, da se lahko z zagotavljanjem čim niŽje cene storitve starejšim
prebivalcem omogoči preŽivljanje starosti na lastnem domu. Kljub povišanju subvencije na
60 o/o, cena za oskrbovance v Vodicah znaša 7,31 EUR v primerjavi s 5,11 EUR' kot je
povprecna cena storitve za oskrbovanca v Sloveniji. Poda predlog, da občinska uplava za
prihodnje leto pripravi takšno spremembo odloka, da bo strošek storitve za upraviěenca na
rav ni drŽavnega povprečja.
JoŽe Podgoršek poda pobudo, da se še pred iztekom mandata pripravi predlog spremembe
odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev v občini Vodice na
način, ki ga je navedel Anton Kosec.
Żupan podpre predlog, da se pri pripravi proračuna za leto 2019 zagotovijo sredstva za
financiranje dodatne subvencije in pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka.
Se/ se pridruži Andraž Hönigsman ob 19'02

url.

Margareta Barle zastavi vprašanje, ali je mogoče s strani izvajalca znižati ceno storitve.
Anton Kosec dopolni vprašanje, ali bi bila ekonomska cena lahko niĄa, će se poveöa število
uporabnikov storitve.
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Helena Campa pojasni, da je celotna cena storitve izračunana na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, zato je ni mogoče zniŽati.
Nekateri stroški, ki so zajeti V ceno, so fiksnĺ in niso odvisni od števila uporabnikov, zato bi
lahko bila ob večjem številu uporabnikov cena na enoto niŽja. Kot je razvidno s primerjalne

tabele, je cena storitve praviloma višja v občinah, kjer je uporabnikov manj.

Rok Cankar opozori na napako v gradivu pri zapisu cene za uporabnika ob 50 %
subvencioniranju občine Vodice. Skladno z razpravo na seji odbora za druŽbene dejavnosti
in varstvo pred naravnimi nesrečami predlaga, da se opravi simulacija cene storitve v
primeru višjeg a občinskega su bvencion ranj a.
Rado Cuk pojasni, da bi 10 o/o sprememba vĺšinesubvencije na proračunsko postavko
vplivala za pribliŽno 5.000 EUR letno, medtem ko za uporabnika ta sprememba predstavlja
pribliŽno 2 EUR na uro. občina Vodice je po ekonomski ceni storitve na 60. mestu med 212
občinami, medtem ko je cena storitve na uporabnika odvisna od višine subvencije, kot je
direktorica Comett oskrba d.o.o. Že izpostavila. Zaradi specifičnostĺokolja, za katerega je
značilna medsoseska pomoÖ ter pestrost dejavnosti obeh društev upokojencev in Župnijske
Karitas, ne dosegamo števila uporabnikov, ki ga predvideva Resolucija o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.
i

Margareta Barle poda pobudo, da občina Vodice pristopi k promocijĺ storitve ter obveščanju
občanov o oblikah socialne pomoči, do katere so upraviěeni, kar Župan podpre.

Po razpravĺ sta bila sprejeta naslednja sklepa:

občinski svet občine Vodice se je seznanil s Poročilom o izvajanju

32.5.'.|

SKLEP:

pomočl na domu za Ieto 2017.

Glasovanje:

Prĺsotnih: 13 članov;
7A'. 13 ělanov;
PROTI: / .
Sklep je bil sprejet soglasno.

občinski svet občine Vodice se je seznani! z analizo cen izvajalcev ter
višine subvencioniranja pomoči na domu v drugih občinah.

32.5.2

SKLEP:
Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

7A: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bi! sprejet soglasno.
.

6 ODLOK O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGoJNo_IZoBRAŽEVALNEGA zAVoDA osNoVNA ŠonVoDlcE
- PREDLoG, SKRAJŠANl PosToPEK

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Żupan predlaga, da se uvodna obrazloŽitev in razprava pod točko 6 >odlok o spremembah
ĺn dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraŽevalnega zavoda osnovna Šola
Vodice - predlog, skrajšani postopek< in točko 7 >odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraŽevalnega zavoda Vrtec ŠkratekSvit Vodice predlog, skrajšani postopek< vodita sočasno, saj sta dopolnitvi vsebinsko identični.
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Uvodno obrazloŽitev je podal Rado Cuk. občinski svet občine Vodice je na svoji 31. redni
seji sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vodice, na podlagi katerih se je
zapisala pristojnost občinskega sveta, da imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v
organih javnih zavodov, javnĺh podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je občina Vodice.
Predlog obeh odlokov V novem členu navaja razloge za predčasno razrešitev člana sveta
zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj' Razlogi za razrešitev člana pred iztekom mandata so

sledeči:
izgubi pravico bitĺ voljen,
sam zahteva razrešitev,
se trikrat zaporedoma ne udeleŽi seje in ne opraviči svojega izostanka,
pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
deluje v nasprotju z interesi ustanovitelja,
je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
iz drugih utemeljenih razlogov.
Ker dopolnitev predstavlja manj zahtevno spremembo odloka se v skladu z 80. členom
Poslovnika občinskega sveta občine Vodice predlaga sprejem po skrajšanem postopku.

-

Razprava:

V razpravi sta sodelovala dva svetnika
Anton Kosec podpira uskladitev odlokov s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami Statuta
občine Vodice. Poda predlog, da se prva alineja natančneje opredeli na način, da se bo po
dopolnitvi glasila >izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda<<.
Anton Kokalj izrazi pomislek, kdo je pristojen za presojo, da nek član sveta zavoda deluje v
nasprotju z interesĺ ustanovitelja.
Zupan pojasni, da delovanje v skladu z interesi ustanovitelja presoja občinski svet. Majda
Peterlin dopolni, da je cilj dopolnitve odlokov zagotoviti nemoteno delovanje zavodov. Rado
Cuk pojasni, da zakon ne določa razlogov za razrešitev, zato je dikcija sestavljena po zgledu
odlokov drugih občin.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
32.6.1

AMANDMA:

oběinski svet občine Vodice sprejme amandma, da se prva alineja
spremeni: >izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet

zavoda<<.

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ3 članov;
7A. 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno
.

32.6.2

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep o obravnavi odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda osnovna šola Vodice po skrajšanem
postopku.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A: 13 clanov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet soglasno
,7
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občinski svet občine Vodice sprejme odlok o spremembah in
dopoInitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrażevalnega
zavoda osnovna šola Vodice.

32.6.3

SKLEP:
Glasovanje:

Prĺsotnih: 13 članov;

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

7 ODLOK O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGoJNo_IZoBRAŽEVALNEGA zAVoDA VRTEG ŠxRłrexsvlr
VoDlcE - PREDLoG, sKRAJŠaľlposToPEK

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev je podal Rado Čuk sočasno z obrazložttvijo točke 6 >odlok o
spremembah in dopolnĺtvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraŽevalnega zavoda
osnovna šola Vodice - predlog, skrajšani postopek(.

Razprava:
Razprava je bila opravljena sočasno z razpravo pod točko 6 >odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraŽevalnega zavoda osnovna šola
Vodice - predlog, skrajšani postopek<.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
32.7.1

AMANDMA:

občinski svet občine Vodlce sprejme amandma, da se prva alineja
spremeni: >izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet

vrtca<<.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
ZA. 13 ölanov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

občinski svet občine Vodice sprejme sklep o obravnavi odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec škratek Svit Vodice po skrajšanem

32.7.2

SKLEP:

postopku.

Glasovanje:

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

32.7.3

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno_izobraŽevalnega

zavoda Vrtec škratek Svit Vodice.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 clanov;
13 članov;

ZA'

8

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.
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SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA NEPREMICNINI ID ZNAK: PARCELA
174278313, K.o. í742 REPNJE PARGELA 783/3 (lD 6657í57)- PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Navedena nepremičnina v izmeri 114 m2 v naravi
predstavlja del območja izven ceste, ki po rekonstrukciji ceste v naravi predstavlja travno
površino in del dvorišča.Ker zemljiščene sluŽi več namenu, zaradi katerega mu je bil
podeljen status javnega dobra, se predlaga izvzem iz javnega dobra. Predmetna
nepremičnina je uvrščenaV veljavni načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem z namenom
prodaje.

Razprave ni bilo.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o ukin|tvi javnega dobra
na nepremičnini lD znak: parcela 1742 78313, katastrska obćina 1742
REPNJE parcela 78313 (lD 6657í57).

32.8.1

SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ3 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno
.
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ZAKLJUCN! RACUN PRORACUNA OBCINE VODICE ZA LETO

20'17

_ PREDLOG

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

Uvodno obrazložitev je podal \Aat1až Gorcan. Proračun občine Vodice za leto 2017 je bil
zastavljen v višini 4.622.246 EUR, realizaci1a proračuna je v višini 4.047.123 EUR, kar
predstavlja 87,6 o/o' Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo predvsem
zaradi zamika terminskih planov izvajanja investicij (dograditev vrtca Skratek Svit Vodice,
izgradnja povezovalnega kanala C0, oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save) v
prihodnja proračunska leta. V letu 2017 so bili skupni prihodki proračuna občine Vodice
realizirani v višini 4'112.831 EUR, kar pomeni 97 o/o načrtovanih prihodkov. Razlika nastaja
zaradi nerealizacije kohezijskih projektov. občina na dan 31.12.2017 izkazuje skupno stanje
zadolŽenosti v višini 537.847,95 EUR, kar predstavlja kredit za zagotovitev lastnih sredstev
pri projektih energetske sanacije osnovne šole Vodice in dograditve vrtca ŠkratekSvit
Vodice. Mat1aŽ Gorčan predstavi realĺzacijo proračuna po posameznih področjih proračunske
porabe in izpostavi najpomembnejše projekte, ki so se izvajali v letu 2017.
Żupan doda, da je občina Vodice v letu 2017 skrbelazanadaljnji razvoj sistema zazašěito,
reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske
zašöitne, reŠevalne in druge opreme, izvĄala pogoje za predšolsko in osnovnošolsko
izobraževanje, skrbela za urejanje objektov kulturnega pomena, vzdrŹevala športne objekte,
pričela z investicijo dograditve vrtca, nadaljevala z urejanjem in izgradnjo kanalizacijskega
sĺstema ter komunalne infrastrukture, izvajala vsakoletne občinske subvencije za razlićna
področja ter opravljala druge naloge lokalnega pomena.

9

Razprava:

z realizaciio proračuna na področju kmetijstva in
gozdarstva ter poda sledeče pripombe in predloge:
pripraviti je potrebno načrt ureditve poljskih poti ter gozdnih cest in vlak ter v
proračunu za leto 2019 na proračunskih postavkah zagotoviti dodatna sredstva ter
pristopiti k reševanju problematike;
skladno s predlogi odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turĺzem je potrebno
nadaljevati z aktivnostmi za izvedbo postopkov komasacije in agromelioracije, za
katero po izvedeni seznanitvi lastnikov zemljiščsicer ni bilo izkazanega zadostnega
interesa.
:Zupan pojasni,
da je bilo v letu 2017 izvedenih več investicij v ureditev poljskih poti (nasutje s
frezanim asfaltom). Na podlagi podpisane pogodbe zZavodom za gozdove Slovenĺje se bo
na prihodnji seji odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem z revĺrno gozdarko uskladil
načrt ureditve gozdnih poti in vlak. Pojasni, da so prav tako Že pripravljeni novi predlogi
komasacijskih območij v zmanjšanih obsegih, ki bodo predstavljeni na odboru.
JoŽe Podgoršek izrazi nezadovoljstvo

-

-

Anton Kosec pove, da je bila postavka Ureditev lokalnih cest v Šinkovem Turnu v letu 2017 v
celoti nerealizirana. Na območju se gradijo nove stanovanjske hiše, do katerih ni urejenega
ustreznega dovoza. Poda pobudo, da se prične s pripravo načrta realizacije, saj je ureditev
cest na omenjenem območju1ujna.
Zupan pojasni, da je cesta v Sinkovem Turnu kategorizirana, vendar ni v lasti Obcine Vodice.
režava pri prenosu na občino Vodice se pojavlja, ker zemljiščeni prosto bremen. ob cesti
se na osnovi izdanih sluŽnosti lastnĺka zemljiščagradĺjo nove stanovanjske hiše na parcelah,
ki kršijo dolocila občinskega prostorskega naörta o velikosti gradbenih parcele Vzpostavljen
je bil stik z lastnikom zemljišča,po katerem poteka cesta. Do uskladitve rešitve problematike
se lahko izva1ajo zgolj minimalnavzdrževalna dela'
Anton Kosec predlaga, da občina skuša najti dogovor z lastnikom zemljišča,odkupiti
zemljiščater pričeti z ureditvijo problematike. Pojasni, da je geodet pri parcelaciji stavbnih
zemljiščdolŽan upoštevati občinske prostorske predpise
Zupan pove, da občina Vodice ni bila stranka v geodetskem postopku, zato o odmerah ni
bila seznanjena. Na Geodetsko zbornico bo podana prijava konkretnega primera. Prav tako
občina Vodice nĺ dala soglasij za odmike stavb ob ceste.

Anton Kosec zastavi vprašanje za kakšen namen so bila porabljena sredstva na postavki
Dejavnost svetniških skupin (181 EUR).
MatjaŽ Gorčan pojasni, da je bil v skladu s Pravilnikom o sredstvihza delo svetniških skupin
s strani svetniške skupĺne SDS prejet zahtevek za njihovo delovanje oziroma za izvedbo
predstavitve za občane.
Mojca Ločniškarzastavi vprašanje, ali je potreben popravek obrazložitve realizacije postavke
lnfrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta), za katero je navedena izvedba študije in
realizacija v višini 0 EUR;
MatjaŽ Gorčan pojasni, da se je v letu 2017 izdelovalo projektno dokumentacijo za Brniško
cesto, vendar račun zaizvedene storitve bremeni proračun za leto 2018.

Mojca Ločniškarzastavi vprašanje, kako tečejo postopkĺ za projekt občinskega središča
Vodic in kakŠen je terminski plan' Anton Kosec zastavi dodatno vprašanje, če je gradbeno
dovoljenje za obvozno cesto Že pridobljeno.
Zupan pove, da so bila v letu 2017 pridobljena soglasja mejašev za projekt izgradnje
občinskega središčaVodice, trenutno pa so v izvajanju projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja za ĺnfrastrukturo in za rušitev objekta, ki bodo predvidoma V mesecu aprilu 2018
vloŽeni na upravno enoto. PGD za obvozno cesto se ponovno vlaga na upravno enoto, saj
so bile potrebne notarsko overjene sluŽnosti. V pripravi so predinvesticijske zasnove, o
t0

katerih bo odločal občinski svet še v tekočem mandatu. Po terminskem planu bo gradbeno
dovoljenje za gradnjo pridobljeno do konca leta 2018, na kar sledi pridobivanje virov
financiranja in izbira izvajalca del.
Sprejet je bil naslednji sklep

občinski svet občine Vodice sprejme Zaključni račun Proračuna

32.9.1

SKLEP:

občine Vodice za leto 2017.

Glasovanje:

Prisotnih: '12 članov;
7A:12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

1o

PoRoclLo o REALtzActJt NAčRTA RAVNANJA s STVARNIM PREMoŽENJEM
oBclNE VoDlcE zA oBDoBJE oD 1.1.2017 Do 3í .12.2017

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

Uvodno obrazložitev je podal Mat1aŽ Gorčan. Za nakup zemljiŠčv letu 2017 je bilo skupno
načrtovanih sredstev v višini 299.000 EUR, realizirani so bili odhodki v višini 289.003,65
EUR. občina Vodice je leta 2017 neodplačno pridobila 5 nepremičnin. Na podlagi menjalnih
pogodb je občina Vodice pridobila 3 nepremičnine, katerih vrednost je upoštevana V zgorď1
navedenem znesku realiziranih odhodkov. lz naslova prodaje zemljiščje bilo v proračunu
predvidenih prihodkov v višini 551.3'ĺ4,00 EUR, realizirani pa so bili prihodki od prodaje
zemljiščv skupni višini 551.600,68 EUR, v kar so vrednostno upoštevane tudi nepremičnine,
kijih je občina Vodice odsvojila na podlagi sklenjenih menjalnih pogodb.
Razprave ni bllo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice sprejme Poročilo o realizaciji načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vodice za obdobje od 1.í.

32.10.1

SKLEP:

2017 do 31.12.2017.

Glasovanje:

Prisotnih: '12 članov'
7A. 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

í't PRAVILNIK o SPREMEMBAH PRAVILNIKA o DoLočlTVI PLAčIL zA

FUNKGIoNARJE, cl_łrue oRGANoV oBctNE !N GLANE DELoVNIH TELES V
oBčINl VoDtcE - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Clani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno in imajo pravico do plaÖĺla nagrade, kije doĺocena z občĺnskimaktom. Poleg tega
imajo člani nadzornega odbora pravico do plačila dodatne nagrade, ko opravijo konkreten
nadzor. Pri tem iz Zakona o lokalni samoupravi za ćlane nadzornega odbora velja splošna
omejitev, da letni znesek vseh prejemkov ne sme presegati 7,5 o/o bruto plače Župana. V

ll

skladu s to določbo se predlaga sprememba pravilnika o določĺtviplačil za funkcionarje,
člane organov občine in člane delovnih teles v občiniVodice.
Razprava:

Anton Kosec poda predlog, da se v pravilniku ohrani razlika med izplačilom za poklicno
opravljanje funkcije v nadzornem odboru, na način da plačilo na letni ravni za predsednika
znaša največ 7 ,5 o/o letne osnovne plače Župana in 7 o/o za ćlane.
Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
32.11.1

AMANDMA:

občinski svet občine Vodice sprejme amandma, da se prvi stavek

drugega odstavka desetega člena spremeni tako, da se glasi: >Plaěilo
na letni ravni znaša največ 7,5 olo letne osnovne plaěe Župana,
določene za poklicno opravljanje funkcije, prl kateri se ne upošteva
dodatek za delovno dobo za predsednika, oziroma največ 7,0 % letne
osnovne plače Župana, določene za poklicno opravljanje funkcije, pri
kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo, za člana nadzornega
odbora.<

Glasovanje:
Prisotnih: 12 clanov;
ZA. 11članov;
PROTI: 1.
Sklep je bll sprejet.

o spremembah
pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in
člane delovnih teles v oběiniVodice.
občinski svet občine Vodice sprejme Pravilnik

32.11.2

SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih. 12 članov;
7A'' 11ělanov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.

í2 oDLoK o TURlsTIclĺl rłrsl V oBclNlVoDtcE - oSNUTEK, í. BRANJE
Vsebina je objavljena v gradĺvu, kije bĺlo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podal MatjaŽ Gorčan. DrŽavni zbor Republike Slovenije je 15.2.2018
sprejel Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Po določbah prejšnjega zakona je bil znesek
turisticne takse izracunan tako, da se je pomnoŽĺlo Število točk, ki jih je določila občina, z
vrednostjo točke, ki jo je določal zakon in občinski odlok (na območju občine Vodice 0,69
EUR). Skladno z novim zakonom občine določijo turistično takso v znesku do 2,5 EUR.
Turistična taksa je v celoti prihodek občin, medtem ko bo nova dajatev (tj. promocijska taksa,
ki se bo dodatno zaraćunavala v višini 25 % turistične takse), prihodek Slovenske turistĺčne
organizacije. V osnutku odloka o turistični taksi v obcini Vodice je predlagano, da turistiöna
taksa znaŠa 0,80 EUR, na osnovi slednje znaŠa promocijska taksa 0,20 EUR in je skupna
viŠinaobeh taks 'ĺ,00 EUR za prenocitev na osebo na dan. Kazenske določbe in globe za
kazenske določbe so predpisane v zakonu.

Razprave ni bilo.

t2

Sprejet je bil naslednji sklep

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o turistični taksi v občini
Vodice v prvem braniu.

32.12.1

SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;

A:12

članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprelet soglasno.
.

í3 SKLEP o sEzNANlTvlz

IMENoVANJEM PoDŽUPANA oBčlNE VoDlcE

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Żupan seznani s sklepom o imenovanju podŽupana občine Vodice, Marjana Podgorška, kije
z nepoklicno funkcijo nastopil 1.4.2018. Odlocitev je rezultat dobrega sodelovanja in
aktivnega delovanja usmerjenega v razvoj občine, na primer sodelovanje pri pridobivanju

soglasij

in

sluŽnosti, potrebnih

za

gradnjo kanalizacijskega kanala

c0' pri

urejanju

melioracijskih kanalov in vodotokov, novoletnem okraševanju občine in pri številnih drugih
projektih v občini. Aktiven je tudi na področju prostovoljstva' Kot predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vodice organizira številne preventivne akcije
za povečanje prometne varnosti.

Marjan Podgoršek se zahvali za zaupanje in pove, da bo tudi v prihodnje deloval za dobro
občine in občanov.
Razprava:

Mojca Ločniškar in Rok Cankar, ki sta sicer podprla imenovanje Marjana Podgorška za
podŽupana občine Vodice, sta izrazila obŽalovanje, da je bil imenovan Šeleob koncu
mandata.

Sprejet je bil naslednji sklep
32.13.1

SKLEP:

je seznani! z imenovanjem
oběinskega svetnlka Marjana Podgorška za podŽupana občine
občinski svet občine Vodice se

Vodice.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;
12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno

A.

14 POROCILO ZUPANA O DELU OBCINE VODICE ZALETO 2017
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom posredovano po elektronski pošti dne
13.4.2018.
Żupan pojasni, da so v poročilu predstavljeni podatki vezani na zaključni račun proračuna za
leto 2017. Poda oceno, da so bili v preteklem letu doseŽeni vsi zastavljeni cilji na področjih
tekocega poslovanja, rednega vzdrževanja, socialnega varstva ter investicij. občina Vodice
si je pri izvrševanju proračuna za leto 2017 ves čas prizadevala, da je v vseh postopkih
13

zasledovala cilje ekonomiönosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev. Svetnikom se
zahvali zavloŽen čas, trud in delo ter dobro sodelovanje pri izvrševanju nalog in projektov.
Razprava:

JoŽe Podgoršek izreće čestitke za delo, ki ga opravlja Župan, občinski svet in občinska
uprava, kije usmerjeno V razvoj občine.
Sprejet je bil naslednji sklep:
32.14.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil s Poročilom Župana o delu
občine Vodice za leto 2017.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;

7A:12 članov;
PROTI:i.
Sklep je bll sprejet soglasno.

í5 PoBUDE,

PREDLoG|, VPRAŠANJA

Peter Podgoršek zastavi vprašanje, v kateri fazi je postopek prvih rednih Sprememb in
dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vodice (v nadaljevanju SD oPN
Vodice 1).
Żupan pojasni' da je predlog SD oPN Vodice 1 že objavljen na streŽniku Ministrstva za
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP). Po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
(v nadaljevanju NUP) ga bo obravnaval in dokončno potrdil najprej odbor in nato še oböinski
svet.

Rok Cankai' pove, da obstoječe plakatno mesto za obveščanje na jumbo plakatih prispeva k
boljši obveščenosti o občinskih prireditvah ĺn delovanju občinskih društev. Poda pobudo, da
se v občiniVodice vzpostavijo dodatna plakatna mesta.
Żupan pobudo podpre in pojasni, da bo predhodno potrebno v občinskem proračunu
zagotoviti sredstva, doloöiti nove lokacije in jih po potrebi umestiti v odlok o oglaševanju in
obveščanjuv občini Vodĺce.

Na osnovi vnaprej posredovane prošnje občana Roberta Berganta in njegove odvetnice
Mateje Likozar Rogelj za udeležbo na seji z namenom podati pojasnila o njihovi pobudi, ki je
pogojno usklajena z NUP in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju MKGP), so svetniki opravili razpravo glede odprtega postopka SD OPN Vodice
1 ter moŽnosti pričetka novega postopka SD oPN Vodice 2, ki bi v največji moŽni meri
pomagal občanom, da rešijo svoje prostorske pobude v najkrajšem moŽnem času.

V

nadaljevanju so predstavljeni povzetki razprave, vprašanj in predlogov svetnikov ter
odgovorov Župana, kije bila opravljena pred in med prisotnostjo pobudnika.

Żuoan uvodoma oojasni. da se je vsem občanom, katerih pobude so bile usklaiene na
pristojnem odboru, občinskem svetu in z NUP, v okviru pristojnosti skušalo pomagati pri
njihovi umestitvi v prostorski akt. obcinska uprava je sledila predlogom občinskega sveta in
v postopku priprave sD oPN Vodice 1, med drugim vršila usklajevanja z NUP o dopustni
velikosti obrtne cone oziroma območja P-036-RE ter nekaterih ostalih pobud. Takoj po
pridobitvi odločbe, da celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) ni potrebna,
so bile vse usklajene pobude z NUP vnesene v gradivo za javno razgrnitev in obravnavo.

I4

Żupan poudari, da bi v primeru pričetka ločenega postopka za pobudo P-036-RE, če je ta
sploh mogoč, predhodno potrebno v občinskem proračunu zagotoviti dodatna sredstva, na
kar občan Robert Bergant ponudi pomoč pri pridobivanju soglasij in drugih aktivnostih ter
kritju dodatnih stroškov postopka, ki bodo nastali za pobudo P-036-RE.

v zadevi SD oPN Vodĺce 'ĺ se

pridruŽita občan Robert Bergant in njegova
pooblaščenka, odvetnica Mateja Likozar Rogelj, oba za vlagatelja pobude P-036-RE, ki ni
bila umešcena V sedanji predlog občinskega akta.

Razpravi

odvetnica predstavi dve moŽnosti, predlagani s strani MoP, za nadaljnje aktivnosti vezane
na pobudo P-036-RE in njeno uvrstitev v občinski prostorski načrt, in sicer:
- da se obstoječi predlog SD oPN Vodice 1 izvzame s streŽnika ter dopolni postopek
za pobudo P-036-RE, kar bi po njeni oceni postopek sprejema akta podaljšalo za
pribliŽno 1-3 mesece,
- da se postopek v teku sprejme in se takoj začne nov postopek SD oPN Vodice 2.
Druga moŽnost je za njeno stranko manj ugodna, saj si prizadeva za obravnavo pobude po
trenutno veljavni zakonodaji. Pred pričetkom novega postopka sD oPN Vodice 2 bo
domnevno potrebno počakati na sprejem podzakonskih aktov novega Gradbenega zakona,
ki prične veljati 1.6'2018, kar bo postopek podaljšalo za nadaljnjih nekaj let.
Mojca Ločniškarzastavi vprašanje, če so za pobudo P-036-RE pridobljena vsa soglasja
NUP. Źupan odgovori, da po njegovih informacijah pobuda do javne razgrnitve ni bila
usklajena niti s strani MOP niti MKGP. Odvetnica Mateja Likozar Rogelj sicer navaja, da je
MKGP postavilo določene zahteve, h katerim je stranka Že pristopila, ob izpolnitvi katerih naj
bi podalo pozitivno stališčedo pobude.

JoŽe PodgorŠek se sprašuje, kako bi lahko obstojeci pobudi pomagali z namenom' da se
tovorni promet skozi naselje Repnje zmanjša. Razume Županov pomislek glede časovnega
zamika, ki bi nastal ob naknadni vključitvi pobude P-036-RE v obstoječ postopek sprememb
in dopolnitev, a hkrati poudari, da je pobudnik številne pogoje NUP Že izpolnil in je tako bliŽje
rešitvi od tistih, katerih pobude so bile zavrnjene. Poda predlog, da občinska uprava pľeveri
zakonitost izvedbe javne razgrnitve izkljućno za konkretno pobudo P-036_RE. Ce ta
moŽnost obstaja, občinskemu svetu kljub pričakovanemu časovnemu zamiku predlaga
razmislek o umiku predloga sD oPN Vodice 1 s streŽnika ter vkljuöitvi pobude P-036-RE v
obstoječ predlog. Predĺaga' da se na MoP naslovi vprašanji:
- ali je mogoče še pred zaključkom postopka v teku priceti nov postopek izključno za
pobudo P_036_RE,
- ali se bodo v prehodnem obdobju do sprejema podzakonskih aktov uporabljali
obstoječi podzakonski akti in bo priÖetek novega postopka SD oPN Vodice 2 v tem
času mogoč.
Anton Kosec se strinja, da je občinski svet slehernemu občanu skušal pomagati pri njihovih
pobudah. Podpre predlog o takojšnjem pričetku ločenega postopka SD oPN Yodice 2 za
pobudo P-036-RE, saj se od ostalih zavrnjenih razlikuje v tem, da je edina dobila načelno
potrditev NUP. Ce nedvoumno obstaja moŽnost za pridobitev vseh soglasij ter odločbe o
cPVo v dveh mesecih, kot navaja odvetnica, potem bi občinski svet lahko opravil razpravo
o vkljucitvi pobude P_036_RE v postopek v teku.
Prvi predlog odvetnice se Županu ne zdi sprejemljiv, saj lahko ogrozi sprejem predloga SD
oPN Vodice 1 ali ga podaljša za nedoločen čas, kar glede na trajanje sedanjega postopka in
odzivnost NUP za občino Vodice in občane, katerih pobude so usklajene, ni sprejemljivo'
Prav tako se mu odvetničina ocena o krajšem časovnem zamiku postopka do treh mesecev
ne zdi realna' obstoječ postopek' ki je tik pred sprejemom, bi se namreÖ vrnil v fazo pred
javno razgrnitvijo, obenem pa bo za pobudo P_036_RE predvidoma potrebna tudi izdelava
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cPVo. Po pobudnikovi ĺzvedbi vseh pogojev, postavljenih s strani MKGP, bi bilo potrebno
dopolnĺti tako tekstualni kot tudi grafični del dokumenta ter celoten postopek sD oPN Vodice
1 vrniti v Íazo osnutka pred javno razgrnitvijo. Żupan se strinja moŽnostjo, da se
nemudoma pricne nov postopek SD OPN Vodice 2, ki pa naj bo zakonit, transparenten in
finančno sprejemljĺv za Vse občane, ki so Že in še bodo podali pobude.

z

Po opravljeni razpravi občinski svet zavzame stališče,da prvi predlog ni ustrezen, saj se z
vključitvijo pobude P-036-RE ter ponovno izvedbo javne razgrnitve tvega, da odlok SD oPN
Vodice 1 ne bo sprejet v tekočem mandatu. občinski svetniki predlagajo, da občinska uprava
na pristojnem ministrstvu opravi poizvedbo glede:
zakonitosti izvedbe javne razgrnitve ločeno, izključno za pobudo P-O36-RE;
sprejetja sklepa o pricetku postopka drugih rednih sprememb in dopolnitev OPN
Vodice še pred zaključkom oziroma sprejemom postopka sD oPN Vodice '1.

-

Odvetnico Matejo Likozar Rogelj se naprosi, da pridobi pisno mnenje Ministrstva za okolje in
prostor o oceni časovnega podaljšanja postopka.
Po končani razpravi se je Župan zahvalil svetnikom in prisotnim za konstruktivno delo ter sejo
zaključil ob 22.38 uri.
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