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ZAPISN!K

3. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 15. januarja 2019, ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

Prisotni člani občinskega sveta: Branko Bogovič, Luka Rozman, Tilen Jeraj, Rudi Kopač,
Mĺran Vertačnik, dr. JoŽe Podgoršek, Milan Cebulj, Margareta Barle, Anton Kosec, Jaka
Šimnovec' ddr. TomaŽ Gyergyek, Anton Kokalj, Maja Drešar, Żiga JaneŽiö.

odsotni člani občinskega sveta: Silva Kralj.

Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še: Majda Peterlin, direktorica
občinske uprave; KĄa Zupanek, občinska uprava; Tatjana Resman, občinska uprava; Sara
Špiletič, občĺnska uprava; Bojana Tomc, občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava;
Helena Čerin, Kopitarjev glas; Aleš SenoŽetnik, Gorenjski glas.

Sejo je vodit Župan Aco Franc Šušŕar. Zapisnik je pisata Kaja Zupanek, občinska uprava
občine Vodice.

UGOTOVITEV SKLEPCNOSTI

Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18:00 prisotnih'ĺ4 članov občinskega sveta
občine Vodice. Zupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista
prĺsotnosti je priloŽena originalu zapisnika.

í PoTRDITEV DNEVNEGA REDA

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

Razprava:

Ddr. TomaŽ Gyergyek v bodoče predlaga, da se, z namenom zagotovitve ustreznih pogojev
za prĺpravo članov občinskega sveta na razpravo, ob sklicu seje tudi k informacijam priloŽi
gradivo (k točki 'ĺ0 >lnformacija o stanju projektov v občĺnĺ Vodice< namreč nĺ bilo
priloŽenega gradiva).
Anton Kokalj se z mnenjem predhodnega razpravljavca strinja. Na Župana je predhodno
naslovil elektronsko pobudo za posredovanje gradiva, saj na podlagi ustnih informacij ne
namerava razpravljati o projektih.
Żupan pojasni, da je bilo gradivo k informaciji o stanju projektov v občini Vodice pripravljeno
naknadno, zato ga ni biĺo mogoče posredovati pred samo sejo. So pa vsĺ projekti v teku
opisani v osnutkih proračuna zaleti 2019 in 2020, ki so ga svetniki prejeli ob sklicu 2. redne
seje občinskega sveta občine Vodice, dne 11.12.2018. Clani občinskega sveta bodo
gradivo naknadno prejeli tudi v pisni obliki.

3.í.í SKLEP občinski svet občine Vodice za 3. redno sejo potrjuje naslednji

DNEVNI RED:

Sprejet je bil naslednji sklep



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

občine Vodice
3. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora občine Vodice

- predlog
4. Sklep o lmenovanju članov odbora za pravne akte - predlog
5. Sklep o imenovanju članov odbora za finance - predlog
6. Sklep o lmenovanju članov odbora za komunalo in uĘanje

prostora - predlog
7. Sklep o imenovanju članov odbora za družbene dejavnosti in

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami- predlog
8. Sktep o imenovanju članov odbora za kmetijstvo,

gospodarstvo in turizem - predlog
9. Sklep o imenovanju ělanov Sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu - predlog
í 0. lnformacija o stanju projektov v občini Vodice
11. Pobude' predloqi' vprašania

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

2 PREGLED IN POTRDTTEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VODTCE

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

Razprave ni bilo.

3.2.í SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 2. redne seje občinskega
sveta občine Vodice.

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

3 SKLEP o IMENoVANJU čuľov NADZoRNEGA oDBoRA oBcINE VoDlcE -
PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. Nadzorni odbor občine Vodice je najvišji organ nadzora
javne porabe v občini.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za člane nadzornega odbora in delovnih teles občĺnskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7 . 1. 2019.

Predlog sestave Nadzornega odbora občine Vodice je usklajen z vodji izvoljenih strank in

list. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ĺmenovanja je na svoji seji obravnavala
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prispele Vloge in soglasja k imenovanju članov' občĺnskemu svetu občine Vodice predlaga,
da spĘme predlagani sklep, da se v Nadzorni odbor občine Vodice imenujejo:

Mojca Ločniškar' Brniška cesta 68, 1217 Vodice - predsednica,
Franc Stanonik, Pustnice 41, 1217 Vodice - namestnik predsednice,
Jana BalĺŽ, Kmetijska ulica 8, 1217 Yodice - članica,
lrena Švara Strojin, Kamniška cesta 51 a,1217 Yodice - članica,
Helena Žvanut, Kamnĺška cesta 57 c,1217 Vodice - članica.

Razprave ni bilo.

3.3.1 SKLEP oběinski svet občine Vodice sprejme Sklep o imenovanju članov
Nadzornega odbora občine Vodice.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

4 SKLEP o IMENoVANJU cl_łlĺov oDBoRA zA PRAVNE AKTE - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽĺtev poda Župan. odbor za pravne akte ima osem članov in opravlja naloge,
kijih določa 63. člen Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za člane nadzornega odbora in delovnĺh teles občinskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7 . 1. 2019.

Predlog sestave odbora za pravne akte je usklajen z vodji ĺzvoljenih strank in list. Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala prispele vloge in
soglasja k imenovanju č|anov. občinskemu svetu občine Vodice predlaga, da sprejme
predlagani sklep, da se v Odbor za pravne akte imenujejo:

Anton Kokalj, Šinkov Turn 55, 1217 Vodice - predsednik,
Anton Kosec, Šinkov Turn 52, 1217 Vodice - namestnik predsednika,
Maja Drešar, Vesca 14,1217 Vodice - članica,
Silva Kralj, Repnje 17, 1217 Vodice _ članĺca,
Mija Cankar, Kamniška cesta 57, 1217 Vodice - članica,
Nejc Cuk, Selo 20 a,1217 Vodice - član'
Nina Vertačnik, Skarućna 4, 1217 Vodice - članica
Peter Merše, Selo 30 b,1217 Vodice _ član.

Razprave ni bilo.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

2.4.1 SKLEP: občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o imenovanju članov
Odbora za pravne akte.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

J



5 SKLEP O IMENOVANJU CLANOV ODBORA ZA FINANCE - PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. odbor za finance ima osem članov in opravlja naloge, kijih
določa 64. člen Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za člane nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7 . 1. 2019.

Predlog sestave Odbora za finance je usklajen z vodji izvoljenih strank in list. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala prispele vloge in

soglasja k imenovanju članov. občinskemu svetu občine Vodice predlaga, da sprejme
predlagani sklep, da se v Odbor za finance imenujejo:

Maja Drešar, Vesca 14,1217 Vodice - predsednica,
Luka Rozman, Vodiška cesta 24, 1217 Vodĺce - namestnik predsednice,
ddr. TomaŽ Gyergyek, Pustnice 14 a,1217 Vodice - član,
Branko Bogovič, ob grabnu 24,1217 Vodice - član,
Damjan Repnik, Selo 29 a, 1217 Vodice - član,
Marija Mohar, Utik 71 ,1217 Vodice - članica,
lrma Bizjak, Zapoge 41, 1217 Vodice - članica,
Dare Borčnik, Selo 19 a, 1217 Vodice - član.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

3.5.1 SKLEP: občinski svet občine Vodice spĘme SkIep o imenovanju ělanov
Odbora za finance.

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

6 SKLEP O IMENOVANJU CLANOV ODBORA ZA KOMUNALO IN UREJANJE
PROSTORA - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu' kĺje bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. odbor za komunalo in uĘanje prostora ima deset članov
in opravlja naloge, kijih določa 65. člen Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za ćlane nadzornega odbora in delovnĺh teles občinskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7 . 1. 2019.

Predlog sestave Odbora za komunalo in urejanje prostora je usklajen z vodji izvoljenih strank
in list. Komisija za mandatna vprašanja' volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala
prispele vloge in soglasja k imenovanju članov. občinskemu svetu občine Vodice predlaga,
da sprejme predlaganĺ sklep, da se v odbor za komunalo in urejanje prostora imenujejo.

Anton Kosec, Šĺnkov Turn 52, 1217 Vodice - predsednik,
Silva Kralj, Repnje 17, 1217 Vodice - namestnica predsednika,
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Rudi Kopač, Zapoge 1 e,1217 Vodice - ölan,
Milan Čebulj, Dobruša 11, 1217 Vodice - član,
JoŽe Podgoršek, Polje 28 a, 1217 Vodice - član,
Janez (lvo) Koritnik, Polje 13,1217 Vodice - član,
Aleksander Gantar, ob hribu 14, 1217 Vodice - član,
Špela Blażič, ob hribu 7, 1217 Vodice - članica,
Gašper Pipan, Zapoge 36, 1217 Vodice - član,
Roman Černivec, Nova ulica 11, 1217 Vodice - član.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

3.6.í SKLEP: občinski svet občine Vodice spreime Sklep o imenovanju ělanov
odbora za komunalo in ureianje pľostora.

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

Sklep je bi! sprejet soglasno.

7 SKLEP o IMENoVANJU claľov oDBoRA zA DRUŽBENE DEJAVNosTl lN
VARSTVo PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NEsREcłľll - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. odbor za druŽbene dejavnosti in varstvo pred naravnimĺ in
drugimi nesrečami ima deset članov in opravlja naloge, ki jih določa 66. člen Poslovnika
občinskega sveta občine Vodice.

Komisija za mandatna vprašanja, volĺtve in ĺmenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za člane nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7 . 1. 2019.

Predlog sestave odbora za druŽbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečamije usklajen z vodji izvoljenih strank in list. Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja je na svoji seji obravnavala prispele vloge in soglasja k imenovanju članov.
občinskemu svetu občine Vodice predlaga, da spĘme predĺagani sklep, da se v odbor za
druŽbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami imenujejo:

ddr. TomaŽ Gyergyek, Pustnice 14 a,1217 Vodice _ predsednik,
Luka Rozman, Vodĺška cesta 24,1217 Vodĺce - namestnik predsednika,
Ł.Ziga Janežič, Brniška cesta 33, 1217 Vodice - član,
Rudi Kopač, Zapoge 1 e, 1217 Vodice _ član,
Tilen Jeraj, Na vrte 13, 1217 Vodice - član,
Angela Borovnica, Dobruša 6 b, 1217 Vodice - članica,
Tomaż Merše, Selo 30 b, 1217 Vodice - član,
Rok Cankar, Vodiška cesta 77, 1217 Vodice - član,
Saša Kovačević, Šinkov Turn 31 ,1217 Vodice _ članica,
Mĺha Kĺmovec' ob hribu 20, 1217 Yodice - član'

Razprave ni bilo.
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3.7.í SKLEP: občinski svet občine Vodice spĘme Sklep o imenovanju članov
odbora za druŽbene dejavnosti ln varstvo pred naravnimi in druglmi
nesrečami.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

8 SKLEP o IMENoVANJU cuľĺov oDBoRA zA KMETlJsTvo, GosPoDARsTVo
IN TURIZEM - PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem ima osem
članov in opravlja naloge, kijih določa 67. člen Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za člane nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7. 1 . 2019.

Predlog sestave Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem je usklajen z vodji izvoljenih
strank in list. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji
obravnavala prispele vloge in soglasja k imenovanju članov. občinskemu svetu občine
Vodĺce predlaga, da spĘme predlagani sklep, da se v odbor za kmetĺjstvo, gospodarstvo in
turizem imenujejo:

Margareta Barle, Bukovica 14 a,1217 Vodice - predsednica,
Branko Bogovič, ob grabnu 24, 1217 Vodice - namestnik predsednice,
Silva Kralj, Repnje 17, 1217 Vodĺce - članica,
Tilen Jeraj, Na vrte 13,1217 Vodice - član,
Alojzij Kosec, Selo 14 a,1217 Vodice - član,
Jan Ločniškar, Brniška cesta 68, 1217 Vodice - član,
Aleš Prusnik, Bukovica 36, 1217 Vodice - član,
Peter Podgoršek,Vojsko 6, 1217 Vodice - član.

Razprava:

Po razpravije bil spĘet naslednji sklep:

3.8.í SKLEP: občinski svet občine Vod|ce sprejme Sklep o imenovanju članov
Odbora za kmetiistvo, qospodarstvo in turizem.

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

9 SKLEP o IMENoVANJU cl_łľov SVETA zA PREVENTIVo lN VzGoJo V
CESTNEM PROMETU OBCINE VODICE - PREDLOG
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Uvodno obrazloŽitev poda Župan. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima osem
članov Predsednik in namestnik predsednika sta člana občinskega sveta, dva člana sta
imenovana izmed drugih občanov, en član je predstavnik Policijske postaje Medvode' en
član je predstavnik Javnega vzgojno-izobraŽevalnega zavoda osnovne šole Vodice, en član
je preostavnik Javnega vżgojno-izobraŽevalnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice in en
član je predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi
zlasti za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, za razvijanje
preventivnega in vzgojnega dela v prometu ter tesno sodeluje s pristojnimi drżavnimi organi
in organizacijami, društvi, podjetji in drugimi, ki skrbijo za načrtovanje in usklajevanje nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za posredovanje
predlogov za člane nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta občine Vodice.
Pisni predlogi so se zbirali do 7 . 1.2019.

Predlog sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je usklajen z vodji
izvoljenih strank in list. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji
obravnavala prispele vloge in soglasja k imenovanju članov. občinskemu svetu občine
Vodice predlaga, da sprejme predlagani sklep, da se v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu imenujejo:

Miran Vertačnik, Skaručna 4, 1217 Vodice - predsednik (član občinskega sveta
občine Vodice),
Milan Čebulj, Dobruša 11, 1217 Vodice - namestnik predsednika (član občinskega
sveta občine Vodice),
Marjan Podgoršek, Skaručna 22 a, 1217 Vodice - član (občan),
Nataša Zelnik, Kamniška cesta 2,1217 Vodice - članĺca (občanka),
Miha Kimovec, ob hribu 20, 1217 Vodice - član (predstavnik osnovne šole Vodice),
Metka Mulec, Jegriše 54 a, 1217 Yodice - član (predstavnica Vrtca Škratek Svit
Vodĺce),
Francĺ Beribak, Trboje 6, 4000 Kranj - član (predstavnik Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Tzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice),
Jernej Mustar, Żigafia vas 79, 4294 KriŽe - član (predstavnik Policijske postaje
Medvode).

Razprave ni bilo

Sprejet je bil naslednji sklep:

3.9.1 SKLEP: oběinski svet občine Vodice spĘme Sklep o imenovanju članov
Sveta za preventivo in vzgoio v cestnem prometu.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 č|anov;
ZA:14 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

ío INFoRMAGIJA o STANJU PRoJEKToV V oBcINl VoDlcE

Vsebino projektov podajo predstavniki oböinske uprave po posameznih področjih.

Bojana Tomc predstavi projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja v delu, ki se nanaša na občino Vodice.
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Kronološki preqled C0 v občiniVodice

V letu 2011 smo z občino Medvode in Mestno občina Ljubljana sklenili medobčinsko
pogodbo o sodelovanju pri pripravi in izvedbi skupnega projekta. Nosilna občina projekta je
MOL. Sestavni del so novi fekalni kanali od Vodic do Ljubljane ter navezovalni kanali do
Bukovice in Utika v skupni dolžini 9,1 km, na katere bo priključena Že delujoča sanitarna
kanalizacija na območju vodiške občine v skupni dolŽini 13,4 km. V letu 2013 je bilo oddano
javno naročilo za omenjeni projekt. V letu 2016 je ponovno sklenjena medobčinska pogodba
zaradi dodatnih zahtev evropske komisije in ministrstev, ter zaradi zdruŽitve projekta v t.i.
>veliki projekt<, katera se je zgodila leta 2015. V letu 2017 so bile podpisane pogodbe z
izvajalcem Javna razsvetljava d.d. s partnerji: CPK d.d., TELEG-M d.o.o., NG nizke gradnje
d.o.o., inŽenirjem DRl upravljanje investicij d'o'o. (v nadaljevanju: DRl), s partnerji Projekt
d'd' Nova Gorica (v nadaljevanju: PNG) in Ljubljanskim urbanističnim zavodom d.d. (v
nadaljevanju: LUZ) ter obveščanjem javnosti Frontal d.o.o.

V letu 2018 je bila z Ministrstvom za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) podpisana
Pogodba o sofinanciranju (75,18o/o izvajalske pogodbene vrednostĺ občine Vodice) za
gradnjo v občini Vodice. Vrednost projekta gradbenega dela v občini Vodice znaša
4.423.276,36 EUR brez DDV. Skupna sredstva sofinanciranja znesejo 3.325.419,17 EUR
brez DDV, od tega je deleŽ nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada 2'826.606,29 EUR
brez DDV, deleŽ sofinanciranja Republike Slovenije pa znese 498.812,88 EUR brez DDV.
občina Vodice za gradbeni del projekta zagotovi lastna sredstva v višini 1.097.857,19 EUR
brez DDV.

V letu 2018 je izbrani izvajalec predloŽil bančno garancijo, bil uveden v delo ter konec maja
2018 pričel z gradnjo. Za večino posla (96'80%) je izvajalec Javna razsvetljava d.d. nominiral
podizvajalca Cestno gradbeno podjetje d.d. (v nadaljevanju: CGP).

Gradnia proĺekta C0 v občini Vodice

V Vodicah je predvidena izgradnja 9,1 km fekalne kanalizacije od Povodja, preko Skaručne
in Polja do Vodic, od tega je trenutno zgrajene priblĺŽno 3 km kanalizacije. Trasa fekalne
kanalizacije po projektu C0 v Vodĺcah je razdeljena na dva dela s tremi stranskĺmi kraki:

- sV1 - spodnji del sega od Šmartnega pred AC nad Skaručno.
- SP1 - se prične nad Skaručno ter poteka preko Polja do Vodic.
- Na kanal SP1 se na vzhodnem delu priključijo še tri stranski krakĺ iz Bukovice in

Utika, poimenovani S1, 52 in 53.

lzvajalci so pričeli z gradnjo fekalne kanalizacije v Vodicah konec mĄa 2018, na začetku
predvidene trase SV1 (navezava na Ljubljano), pred avtocesto. Naredili so podboj pod
avtocesto in začasno zaustavili gradnjo v Povodju, saj so bile ob gradnji ugotovljene
neugodne razmere (velika količina podtalne vode in izjemno slaba nosilnost tal). lzvajalci so
izvedli mikrotuneliranje kanala SV1 preko vzpetine in pod vodotokom Poljšak med Vojskim in
Skaručno, kjer se je ravno tako izkazalo, da se pod površjem nahaja velika količina podtalne
vode, kar je izjemno neugodno za gradnjo. Tudi na tem odseku so gradnjo začasno
zaustavili. Zaradi opisanega so bile na več delih izvedene podrobne hidrogeološke in
geomehanske raziskave.

Na kanalu SP1 (zgornji del) so nad Poljem do zbirnega centra Vodice zgradili skoraj celotno
predvideno traso po projektu. Trenutno gradnja poteka ob lokalni cesti med Vodicami in
Bukovico ter na javni poti od kapelĺce proti gasiĺski brunarĺci. Z gradnjo na priključitvenih
odcepĺh ĺz Bukovice in Utika (S1, S2, 53) bodo pričeli hkrati s sočasno gradnjo ostale
komunalne infrastrukture, kjer je leła predvidena.

Po rezuĺtatih geomehanskih in hidrogeoloških raziskav, ki so potrdile neugodne razmere za
gradnjo klasične kanalizacije na širšem območju potoka Poljšak, smo se odločili za
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preprojektiranje trase ĺz gravitacijskega v tlačno-gravitacijski vod. Vključeni bosta dve
črpališči (za vasjo Polje in na območju Majkarjevega grabna v Skaručni) ter manjši
zadževalni bazen (na lokaciji ob sedanji čistilni napraviVodice).

Kljub spremenjeni tehnični rešitvi ostajamo znotraj pogodbene vrednosti, izognemo se
cenovno neugodnemu mikrotuneliranju ter precej globokemu izkopu (cca. 4,5 m). Trasa bo
po preprojektiranju ostala enaka in bo konstrukcijsko zasnovana tako, da bo še vedno
omogočala priključevanje vseh območij naše občine. Konec gradnje je predviden v letu 2019,
zaključek celotnega projekta pa v letu 2020. Po končanem projektu bo na kanalizacijo v
Vodicah priključenih 2600 PE (prebivalcev), od tega'1100 PE (prebivalcev) na novo.

Miran Sirc predstavi projekte Vezane na komunalno infrastrukturo, gospodarske javne sluŽbe
in investicije.

Nadqradnia sistema odvaiania komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
izqradnia povezovalneoa kanala C0 v MOL, priklopi na kanalizaciio, novelaciia operativneoa
proorama čiščenia in odvaiania odpadne vode

Na podlagi V letu 2016 sklenjenega Sporazuma o zagotavljanju enotnega izvĄanja
gospodarske javne slużbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, za
skupni kohezijski projekt, ki ga je pogojevala Evropska komĺsija, bo v letošnjem letu potrebno
pripravitĺ pravne podlage za podelitev neposredne koncesije Javnemu podjetju Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. (v nadaljevanju: Vo-Ka). Po zaključku projekta, predvidoma leta 2020,
bodo cene teh storitev za uporabnike na koncesijskem območju izenačene s cenami, ki bodo
veljale na območju občin ustanoviteljic Javnega holdinga Ljubljana. Lełe bodo niŽje, kot so
trenutno veljavne cene na območju naše občine, ob tem pa občini Vodice za ta segment ne
bo potrebno zagotavljati subvencioniranja cen storitev javnih slużb. Slednje bo občini Vodice
in Javnemu podjetju Komunala Vodice d.o.o. omogočalo vodenje zmerne cenovne politike za
storitve javnih sluŽb odvajanja in čiščenja odpadnih voda tudi na ostalem območju naše
občĺne.

Po zaključku kohezĺjskega projekta bo na skupni sistem javne kanaĺizacije priključenih skoraj
2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje,
odpadne vode pa se bodo čistile na Centralnĺ čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Lastniki
obiektov ob novozoraieni kanalizaciii se dolżni nanio orikliučiti v roku ool leta oo
pravnomočnosti odločbe o uporabnem dovolieniu (koncem leta 2020 ali v leta 2021). Poleg
izgradnje samega hišnega priključka (od zgrajenega odcepa na sekundarni kanalizaciji do
samega objekta), bodo lastnĺki objektov dolŽni poravnati tudi sorazmerni deleŽ komunalnega
prispevka za sanitarno kanalizacijo (več v nadaljevanju predstavi Tatjana Resman).

Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij
Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega, kar predstavlja dodatnih cca. 700 PE
(prebĺvalcev)' Za vse našteto (razen za Vojsko) so v preteŽni meri Že izdelani projekti in
pridobĺjena gradbena dovoljenja. Gradnja kanalizacije in ostale infrastrukture na teh območjih
bo potekala od vključno leta 2021 dalje, skladno s proračunskimi zmoŽnostmĺ, kar bo
obravnavano v okviru prĺhodnjih občinskih proračunov s pripadajočimi načrti razvojnih
programov (NRP).

Że opisana spremenjena tlačno-gravitacijska rešitev za glavni povezovalni kanal do
obstoječega kanalizacijskega sistema Mestne občĺne Ljubljana bo tehnĺčno in kapacitativno
dopuščala priključevanje vseh vasi in zaselkov naše občine. Za preostale vasi naše občine
način ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode sicer še ni dokončno
definiran' opredeljen bo v občinskem operativnem programu, ki ga bo občinski svet
obravnaval in sprejemal (predvidoma v letošnjem letu) po uveljavitvi novega drŽavnega
operativnega programa oziroma uveljavitvi nove vladne Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, kije v usklajevalnem
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postopku in bo spĘeta predvĺdoma do letošnjega poletja. Javna kanalizacĺja se bo gradila
na območjih, ki bodo opredeljena kot aglomeracije in kjer bo slednje ekonomsko upravičeno
oziroma ekonomsko izvedljivo. Za aglomeracije izpod velikosti 2.000 PE (prebĺvalcev)
namreč še vedno ni moč pridobivati evropskih kohezijskih oziroma strukturnih sredstev s
pripadajočim deleŽem dżavnih nepovratnih sredstev, na kar smo dźavne inštitucije (tudi
preko reprezentativnih zdruŽenj občin) Že večkrat opozorili. Preostali občani bodo dolŽni
graditi male komunalne čistilne naprave, občina Vodice in Javno podjetje Komunala Vodice
d.o.o. jim bosta v mejah mogočega pri tem pomagala s subvencijami (pravilnik bo sprejet po
uveljavitviŽe omenjenega občinskega operativnega programa) in strokovnim svetovanjem.

Sočasna oradnia infrastrukture po naseliih (S1. 52, 53)

Sočasna gradnja prometne in komunalne infrastrukture s projektom C0 bo potekala na
območju Polja ter dela Bukovice in Utika, kjer bodo na skupni dolŽini skoraj 2,5 km
obnovljene prometne površine (skozi vas Polje in ob lokalnĺ cesti na območju Utika vključno s
pločnikom), zgrajena meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija s hišnimi odcepi na
preostalih stranskih odsekih v vasi Polje, nov vodovod s hidrantnim omreŽjem, ki bo
nadomestil obstoječega, ki je v preteŽnĺ meri še iz azbest-cementnih cevi ter javna
razsvetljava po sodobnih standardih. Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. bo sočasno
obnovila hišne vodovodne priključke, k sočasni gradnji pa smo povabili tudi ostale
upravljavce komunalnih vodov: Elektro Ljubljana d.d., Telekom Slovenije, d.d., Petrol d.d., pri
čemer pa slednji z gradnjo plinovodnega omreŽja ne bo sodeloval, zaradi izrazito slabega
interesa občanov s tega območja, ko je koncesionar pred kratkim preverjal zgolj
pripravljenost za izgradnjo hišnega plinskega priključka, brez kakršnekoli obveze po odjemu
zemeljskega plina. Gre za investicijo, ki je bila v občinske naěrte razvojnih programov
vključena Že v letu 2009 (za Polje) ter 2014 (Bukovica, Utik), pri čemer pa načrtujemo za 670
metrov več (oziroma cca. 37 o/o več) prometno in komunalno urejenih odsekov, kot v
izhodiščnih načrtih razvojnih programov, katerĺh glavnina odpade na Vse stranske ulice in
odcepe v vasi Polje, da bo le-ta vsa celovito uĘena (in ne zgolj glavna cesta ob trasi C0).
Temu dejstvu ter dvigu cen V gradbeništvu je potrebno prilagoditi višino razpoloŽljivih
sredstev v oběinskem proračunu in načrtih razvojnih programov (skupna predvidena
vrednost zagotovljenih sredstev znaša cca. 1.867.000 EUR)' Ker se projekt neposredno (tudi
terminsko) navezuje na t.i. projekt C0, velja čim pĘ izpolniti vse potrebno za objavo javnega
razpisa za izbiro izvĄalca, ki se bo vključil v skupno gradbišče (gradbinec za C0 bo z deli na
neposeljenih območjih v relativno kratkem času zaključil).

lzqradnia infrastrukture Skaručna s stranskimĺ ulicami

Drugi projekt, ki je oziroma bo posredno vezan na zgrajen kohezijski kanal in je vsebinsko
podoben predhodno opisanemu, je gradnja prometne in komunalne infrastrukture na
območju Skaručne, in zajema cca. 1,3 km dolg odsek na regionalni cesti ter tri stranske
občinske odseke Majkarjev graben, Fučkov graben (Podgoršek) ter Polarček - Poljšak
(ZaloŽnik) v skupni dolŽini cca. 0,5 km. Ker greza drŽavno cesto, je bilo Že do tega trenutka
opravljena vrsta aktivnosti. S pristojnim skrbnikom drŽavne regionalne ceste, Direkcijo
Republike Slovenije za infrastrukturo, je bil v letu 2012 doseŽen načelen dogovor o
sodelovanju pri pripravi ustreznih prometno-projektnih rešitev, ki mu je leto zatem sledil
podpis Protokola o ureditvĺ medsebojnih razmerij pri nameravani ureditvĺ s pristojnim
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. V letih 2015 in 2016 se je izdelovala projektna
dokumentacija, njena recenzija, pridobivanje gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v sklopu
ceste, v leta 2017 paje tudi geodetska odločba o parcelaciji obcestnih zemljišč na podlagi
končnih projektnih rešitev postala pravnomočna. Lani smo z ministrom za infrastrukturo
podpisali Sporazum o sofinanciranju ureditvenih del, po katerem bo cca. 53 % vseh
investicijskih stroškov odpadlo na Republiko Slovenijo (glavnina Vsega na regionalni cesti'
manjši deleŽ (za meteorno kanalizacijo) pa na stranskih občinskih cestah). Na občini Vodice
bomo morali zagotoviti predvidoma še cca. 1.468.000 EUR lastnih sredstev. Sporazum
zajema tudi okvirno časovnico, pa kateri se v letu 2019 izvedejo pripravljalne aktivnosti
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(cenitve so Že v teku, odkupĺ zemljišč, priprava razpisov za gradbena in spremna inŽenirska
dela), sama gradnja pa sledi v letih 2020 in 2021. Opisanemu primerno je oziroma bo
potrebno pri|agoditi tudi predmetno proračunsko postavko s pripadajočim načńom razvojnih
programov.

Oskrba s oitno vodo na območiuzoornie Save - krvavški vodovod

Nekaj več pozornosti si zasluŽijo tudi projekti s področja vodooskrbe. V prvi vrsti projekt
oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop, ki se nanaša na t.i. krvavški
vodovod. Vodovodni sistema Krvavec upravlja Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o. na
podlagi medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrŽevanju in lastništvu sistema, ki so jo
skleniĺe solastnice sistema (občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice).
občina Vodice, skupaj z ostalimi občinami (nosilna je občina Cerklje na Gorenjskem), Že
vrsto let skuša za projekt obnove krvavškega vodovoda pridobiti evropska kohezijska
nepovratna sredstva. lzjema je občina Mengeš, ki pri projektu ni Želela sodelovati. Zlasti
zaradi neurejenega statusa občine Mengeš glede vodnih pravic do dodelitve nepovratnih
kohezijskih sredstev v prejšnji perspektivi ni prišlo. občini Mengeš je koncem leta 2017
Direkcija Republike Slovenije za vode po uradni dolŽnosti odvzela vodno pravico, kar
kohezijskemu projektu daje bistveno večjo stopnjo izvedljivosti. S tem se je še enkrat odprlo
vprašanje delilnika stroškov za realizacijo projekta, V povezavi z delitvijo razpoložljivih količin
vode na viru (deleŽ občine Vodice bo predvidoma 15 o/o, kar nam zagotavlja zadostno
dolgoročno oskrbo). V letu 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celoten poseg. V
letu 2015 je občina Cerklje izvedla dela na manjšem odseku ter tako aktivirala gradbeno
dovoljenje. Z aktivnostmi in racionalizacijami projekta nadaljujemo in upamo, da bomo
prepotrebno investicijo lahko izvedli v sedanjem kohezijskem obdobju. lnvesticija je bila s
strani obeh pristojnih regionalnih razvojnih agencĺj (Gorenjske in Ljubljanske urbane regl.;e)
Že potrjena in vključena v regijske programe - dogovor za razvoj regĺj, ki jih je podpisal tudi
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodati je potrebno, da si je občina Vodice v
okviru regijskega dogovora uspela zagotoviti najvišji moŽni deleŽ sofinanciranja s strani
Evropske unije in Republike Slovenije po kohezijskih merilih (zagotoviti bomo morali zgolj
cca. 24 % lastnih sredstev oziroma dobrih 400'000 EUR). Preko nosilne občine smo dolŽni
do konca letošnjega leta izvesti nadaljnje potrebne aktivnosti, do oddaje kohezijske vloge ter
neposredne potrditve kohezijske operacije in izdaje odločbe o podpori s strani organa
upravljanja (SluŽba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko). Gradnja bi
morala bitizaključena v letu 2022.

Obnove vodovodov in hidrantov

Gospodarsko javno sluŽbo oskrba s pitno vodo pri nas sicer izvaja Javno podjetje Komunala
Vodice d.o.o., kateremu občina Vodice dotira sredstva za izvedbo določenih investicij na
vodovodnem omreŽju ter v manjšem deleŽu subvencije za izvajanje tekočih nalog. V zadnjih
letih je bilo tako obnovljenih vrsta vodovodnih odsekov na območju Torovega, Sela in Kosez
(letos je načrtovano tudi v Vesci). Povsod so se in se bodo sočasno obnavljali vodovodni
priključki. ZgrĄena sektorskega merilnega mesta na območju Lokarij, Farme, Sela, Repenj in

Dobruše omogočajo kvalitetnejše spremljanje dogajanj v vodovodnem sistemu, hitrejše
identificiranje defektov ter zmanjševanje vodnih izgub. V preteklih letih, z zaključkom v
lanskem letu, je bil v celoti obnovljen cca. 1 ,2 km dolg primarni odsek iz azbest-cementnih
cevi na odseku Farma - Repnje (Dobruša). Pri tem smo več kot polovični deleŽ uspeli
zagotoviti z nepovratnimi sredstvi za sofinanciranje investĺcij v lokalno javno infrastrukturo s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sedaj se usmerjamo na primarni
odsek Polje - Skaručna. Ze v letošnjem letu načrtujemo zgraditi sektorsko merilno mesto ter
obnoviti prvi del trase iz azbest-cementnih cevi (letos predvidenih 40.000 EUR). Skupaj z Že
opĺsanimi obnovami (večinoma azbest-cementnih) vodovodov v sklopu sočasne gradnje
prometne in komunalne infrastrukture s projektom C0 na območju Polja, dela Bukovĺce in
Utika ter gradnje prometne
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Tatjana Resman predstavi projekte s področja prostorskega načrtovanja in uĘanja prostora'

lzvedba aoromelioraciĺskih del na komasaciiskem območiu Vodice

Dela se izvĄajo na komasacijskem območju Vodice v osrednjem delu občine in predstavljajo
zaključek komasacije. območje izvajanja del je razvidno v okviru informacije na spletni
strani, kjer je objavljena pregledna karta območja. Agromelioracijska dela obsegajo
razgradnjo starih poti, izgradnjo novih poti, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne
zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo
zgrajenih cca. 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih
površin, karbo pripomoglo k učinkovitejši in laŽji obdelavi zemljišč.Zaizvedbo delje občina
Vodice pridobila tudi finančna sredstva s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeżelja iz Programa za razvĄ podeŽelja v višini 264.600,90 EUR.
Agromelioracijska dela izvaja podjetje Kuhta d.o.o., ki dela na terenu Že intenzivno izvaja.
Zaključek delje predviden v tem letu, pri čemer bo sam potek in dejanski zaključek odvisen
tudi od vremenskih razmer, ki so trenutno zelo ugodne.

občinsko središče v Vodicah

Projekt se pripravlja na podlagi zmagovalne natečajne rešitve, ki je bila izbrana na javnem
arhitekturnem in urbanističnem natečaju v letu 2013. Avtor izbrane natečajne rešitve je biro
Dekleva Gregorič arhitekti iz Ljubljane, ki tudi izdeluje projektno dokumentacl1o za predmetni
projekt. Projekt občinskega središča predvideva izgradnjo nove interne ceste s pripadajočo
komunalno infrastrukturo. Predvidena je tudi izgradnja Kopitarjevega centra s pripadajočimi
parkirnimi površinami ter ureditev zunanjih površin, Kopitarjevega trga in Trga pod lipamĺ. V
objektu Kopitarjevega centra kot novem upravnem, poslovnem in kulturnem središču občĺne
bodo površine namenjene trgovskemu centru, knjiŽnici, zdravstvu, kulturi, društvom in
upravnim prostorom občĺne Vodice ter poslovnim prostorom za različne storitvene
dejavnosti.

Projekt je trenutno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Projektna dokumentacija se izdeluje po sklopih in sicer za sklopa lnterna cesta
ter Kopitarjev center in parkirišče, za rušitve pa po novi zakonodaji gradbeno dovoljenje ni
potrebno. Vloga za gradbeno dovoljenje za lnterno cesto in komunalno infrastrukturo je Že
bila oddana na upravno enoto v lanskem letu, za Kopitarjev center in parkirišče pa se
projektna dokumentacija še pripravlja. V preteklih dveh letih je bil izdelana investĺcijska
dokumentacija, v katerije bilo obdelanih več moŽnih variant financiranja in izvedbe projekta.
Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije znaša ocenjena vrednost investicije dobrih
15 milijonov EUR.

lzdelana je tudi Že celostna grafična podoba projekta, prav tako je pripravljena uradna
spletna stran projekta, ki se bo aktivirala v kratkem. V letu 2019 je tako predvideva pridobitev
gradbenih dovoljenj ter pričetek aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva oziroma
p rido biva nje pa ńnerjev za r ealizacij o projekta.

Večnamenska športna dvorana Vodĺce

Predmetnĺ projekt obsega izgradnjo veönamenske športne dvorane na obmoěju osnovne
šole in vrtca Vodice ter sledi strategiji razvoja tega območja, ki je bila sprejeta v letu 2012.
Projekt Večnamenske športne dvorane Vodice je trenutno v fazi priprave projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektno dokumentacijo pripravlja
izdelovalec Navor d.o.o., pridobitev gradbenega dovoĺjenja pa je predvidena v tem letu.
lzdelana bo tudi investĺcijska dokumentacija, na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DllP) znaša ocenjena vrednost projekta nekaj več kot 4 milijone
EUR. V letu 2019 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava projektne
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dokumentacl1e za izvedbo (PZl) in investicijske dokumentacije ter pričetek aktivnosti za
iskanje pańnerjev za izvedbo projekta, tudi v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Soremembe in dooolnitve občinskeoa rskeoa načrta íSD oPN 1. sD oPN 2)

Veljavni občinski prostorski načrt občine Vodice je občinski svet sprejel v januarju 2014' Ze
takoj po sprejemu je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k začetku postopka prvih rednih
sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN 1). lzdelovalec SD OPN 1 je
Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Trenutno je postopek SD oPN 1 v fazi pridobivanja mnenj
nosilcev urejanja prostora k predlogu, v pridobivanju je še mnenje Ministrstva za okolje in
prostor za področje razvoja poselitve. Po prejemu mnenj bo končni predlog posredovan v
proceduro za sprejem na občinskem svetu.

Po zaključku postopka SD oPN 1 in sprejemu proračuna pa bodo sledile aktivnosti za
izvedbo postopka drugih rednih sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN 2).
Ta postopek se je pričel v lanskem letu, med majem 2018 in do konca septembra 2018 je
potekalo zbiranje razvojnih pobud. V postopku SD OPN 2 je v letu 2019 predvidena izbira
izdelovalca po postopku javnega naročanja ter izdelava strokovnih podlag.

OPPN Kmetiia Jerai

Postopek poteka na podlagi določil Zakona o kmetĺjskih zemljiščih in Zakona o prostorskem
načrtovanju. V okviru postopka se bo izdelal podrobni prostorski načrt, ki bo določil pogoje za
gradnjo novega kmetijsko-gospodarskega objekta za potrebe Kmetĺje Jeraj na Dobruši.
Predvidena je gradnja hleva za perutnino, z gradnjo katerega se bodo izboljšale moŽnosti za
izvajanje kmetijske dejavnosti omenjene kmetije ter konkurenčnost kmetije. Stroški priprave
OPPN sicer bremenijo investĺtorja, postopek pa vodi obč|na Vodice, tudi sprejem OPPN je v
pristojnosti občinskega sveta. Trenutno je postopekvfazi izdelave osnutka, h kateremu mora
investitor pridobiti smernice nosilcev urejanja prostora. Ko bo postopek v fazi dopolnjenega
osnutka pa bo le-ta posredovan obravnavo občinskemu svetu.

Tatjana Resman v nadaljevanju člane občinskega sveta seznani z vsebino projektov v okviru
Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS) Za mesto in vas.

občina Vodice v okviru LAS Za mesto in Vas, v katero so vključene občine Vodice,
Komenda, Mengeš, Trzin, DomŽale in Medvode, sodeluje v več projektĺh, ki so bili prijavljeni
na javni poziv v letu 2016.

Stara hišna imena

Pri projektu občina Vodice nastopa kot vodilni partner. Projekt je v teku, aktivnosti izvaja
izbrani izvajalec Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGoR). Za projekt je občina
Vodice prejela sredstva sofinanciranja v višini 6.351 EUR. V okviru projekta je predvidena
identifikacija oziroma popis starih hišnih imen, izvedba srečanj z domačini na |okalnem
nivoju, izdĄa publikacij ter označitev domačih s hišnimi imeni, zakar bodo izdelane posebne
enotne tablice. Projekt poteka v dveh delih, v prvem delu projekta so v občini Vodice v
projekt vključena naselja Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Povodje,
Skaručna, Vojsko in Polje. Prvi del projekta bo zaključen do jeseni 2019.

V drugem delu projekta pa so v občini Vodice zajeta naselja Repnje, Vodice, Dobruša,
Dornice, Zapoge in Torovo. Drugĺ del projekta je bil prijavljen in izbran na javnem pozivu LAS
Za mesto in vas v letu 2018, potrebna pa je še potrditev na Agenciji Republike Slovenije za
kmetĺjske trge in razvoj podeŽelja ter prĺdobitev sredstev sofinanciranja v predvideni višini
nekaj več kot 5'000 EUR.

oŽivitev trŽnic
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Projekt je namenjen širjenju ponudbe prodajalcev na tżnicah V posameznih občinah in s tem
tudi kroŽenju ponudnikov na tżnih prostorih v vseh občinah. Pričakovati je, da bodo v vseh
občinah v večji meri zaživela območja trŽnic, saj bo moŽnost prodaje dobilo več ponudnikov.
Posledično je pričakovati večji obisk tżnĺc in s tem več dogajanja, saj bi se sočasno lahko
izvĄali različni dogodki in prireditve. V okviru projekta je predvidena dobava stojnic za
sodelujoče občine. V projektu občina Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili
sredstva sofinanciranja v višin| 4'299,75 EUR. občina Vodice je v okviru projekta dobila 10
novih enotno oblikovanih premičnih stojnic' stojnice so bile dobavljene v decembru 2018.

Zoodbe naših mokrišč

V okviru projekta bo izboljšano stanje 4 lokalnih mokrišč (Frnihtov bajer v občini Trzin,
mokrišče Planik v občini Mengeš, ob Hraškem bajerju v občini Medvode ter na odseku ceste
Šinkov Turn - Koseze - Mengeš v občinah Vodice in Mengeš), predvidena je ureditev
infrastrukture za obiskovalce, namenjene izobraŽevanju in doŽivljanju narave ter usmerjanju
obiska na 4 lokalnih mokriščih. lzveden bo izobraževalni program za lokalne vodnike po
naravi in lokalnih mokriščih, več sklopov izobraŽevalnih aktivnosti za otroke in mladino ter
promocijske aktivnosti, ki bodo namenjene izobraŽevanju in ozaveščanju lokalnega
prebivalstva o pomenu mokrišč. V okviru slednjih bo izdelan dokumentarnifilm.

Na odseku ceste Šinkov Turn - Koseze - Mengeš se bo uredila črna točka povoza
zavarovanih vrst (dvoŽivk) s postavitvijo treh začasnih prometnih znakov in začasne
varovalne ograje v dolŽini 1000 m (1x na leto / 3 leta). ob potoku Poljšak v občini Vodice, ki
se nahaja v območju naravne vrednote Gameljščica bo postavljena naravoslovna
informativna točko z interaktĺvno didaktično tablo s predstavitvijo vrstne raznolikosti potoka
ter indikatorskih Živalskih in rastlinskih vrst, ki Živijo v in ob potoku, umeščena bo tudi urbana
oprema (klop).

V projektu občina Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili sredstva v višĺni
4.032,85 EUR. lzvedba aktivnosti je predvidena v 2019-2021.

Vzpodbuianie in podpora razvoiu turizma

Namen projekta je povezati območje občin v LAS Za mesto in vas in izpostaviti ključne
obiska vredne točke V posamezni občini in jih povezati skozi tematske sklope. V projektu se
bo vzpostavil spletni portal s predstavĺtvijo vseh občin, v vsaki bo predstavljenih 5
prepoznavnĺh turistično-športno-kulturnih točk' Portal bo tako omogočal obisk vsebin s
posameznega tematskega področja, izdelana pa bo tudi zgibanka s predstavitvijo portala in
izbranih točk. V projektu občĺna Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili
sredstva v vĺšini 865 EUR. Aktivnosti se bodo izvedle v letošnjem letu.

Načrtovaniekolesarskih ootĺ

V okviru projekta je predvidena ureditev kolesarskih poti, ta aktivnost vključuje vzpostavĺtev
mreŽe 11 celovitih kolesarskih tras na območju celotnega LAS Za mesto in vas v skupni
dolŽini 64.372 m, investicüa pa vključuje tudi postavitev ustrezne kolesarske infrastrukture
(talne označbe, usmerjevalne table in informacijske table). DolŽina trase na območju občine
Vodice znaša cca.21 km, V projektu pa je zajeta označitev tras na povezavah Mengeš _ Utik
- Vodĺce, Komenda - Vodice, Vodice - Valburga - Medvode, Sinkov Turn - Skaručna ter
Polje - Repnje _ Zapoge. Trase kolesarskih poti bodo potekale predvsem po obstoječih
prometnih površinah, občinskih javnih cestah in poteh, in le izjemoma, kjer drugih moŽnosti
ni, preko regionalnih cest. MreŽa kolesarskih poti šestih občin bo nudila tudi moŽnost izbire
rekreativnih poti do posameznih zanimivostĺ na območju vseh sodelujočih občin. V okviru
aktivnosti obveščanja javnosti bo izdeĺana tudi brošura kolesarskih poti. V projektu občina
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Vodice sodeluje kot pańner, za projekt smo pridobili sredstva v višini 28.831,18 EUR.
Aktivnosti se bodo izvedle v letošnjem letu.

Na področju kolesarske infrastrukture in razvoja turizma občine Vodice sodeluje še v dveh
projektih, ki so predstavljene v nadaljevanju.

G oĺe n igBo_Ko] esa-rgKo_ąm reŽ i e

Projekt je namenjen vzpostavitvi turističnega produkta, poimenovanega Gorenjsko
kolesarsko omreŽje, v katerem sodelujejo občine Gorenjske in nekatere občine
Osrednjeslovenske regije. Aktivnosti obsegajo vzpostavitev usmerjevalnih tabel za kolesarje
ob občinskih cestah, tiskanje zemljevidov in umestitev kolesarske mreŽe na svetovni splet,
pripravo opisov zanimivosti ob poteh ter vključitev turističnih subjektov ob kolesarskih poteh.
Aktivnosti bodo zaključene letos. V občini Vodice znaša dolŽina trase 9 km, predvidena je
postavitev 12 tabel in predstavitev 6 zanimivosti ob poti, za izvedbo aktivnosti pa je
predviden strošek sofinanciranja občine Vodice v višini cca. 2.700 EUR.

E - nostavno na kolo

Predmetni projekt je pripravljen kot projekt sodelovanja več lokalnih akcijskih skupin in
predstavlja nadgradnjo projekta Gorenjsko kolesarsko omreŽje. Projekt je bil prijavljen v
oktobru 2018, odločbo o potrditvi pričakujemo v februarju. Glede na dosedanji okvir projekta
občina Vodice predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev v višini nekaj manj kot 27.000
EUR. V občini Vodice je v okviru projekta predvidena ureditev kolesarjem prijaznih točk na 9
lokacijah po občini, kjer se bo umestilo servisne stebričke, stojala za kolesa ter urbano
opremo. Lokac'lje so Rudl bar v Zapogah, Klub Kubu, osnovna šola Vodice, Gostilna pri

Anzelnu, osnovna šola Utik, brunarica PGD Bukovica-Utik, Gostilnica MAK Polje, trgovina
Skaručna in športno središče Strahovica. Na 3 lokacijah (osnovna šola Vodice, osnovna
šola Utik in trgovina Skaručna) bo omogočeno polnjenje električnih koles, v okviru projekta
pa bo občina Vodice nabavila tudi 6 elektrĺčnih koles.

Sara Špiletič predstavi pĄekte Vezane na prometno infrastrukturo.

Letno in zimsko vzdrževanie cesl

Na področju komunalne infrastrukture je ena pomembnejših obveznosti občine Vodice
izvajanje obvezne gospodarske javne sluŽbe rednega vzdrževanja cest. Deli se na letno in

zimsko vzdrŽevanje. Na podlagi javnega razpisa preteklega leta smo za vsak sklop posebej
izbrali izvĄalca za obdobje štirih sezon. To sta podjetji Kuhta d.o.o ter HNG d.o.o. Poleg
najnujnejših opravil rednega vzdrževanja, ki omogočajo prevoznost in zagotavljajo varnost
na občĺnskih kategoriziranih cestah, se običajno v tem sklopu izvedejo tudi nekatera
vzdżevalna dela večjega obsega.

lzoradnia kolesarske poti in hodnika za pešce Zapoqe - Vodice

V zadnjĺh letih je bilo v občini na novo vzpostavljenih tudi nekaj povezav za pešce, prioritetno
na odsekih, kjer je prometna obremenitev največja. Na odseku ceste, ki povezuje naselje
Zapoge in Vodice in je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, je
načrtovana navezava koridorja za pešce in kolesarje v skupni dolŽini 1560 metrov' Trenutno
je v izdelavi projektna dokumentacija Pzl, ki jo bo izbran ponudnik dokončal predvidoma do
začetka mĄa 2019. K sočasni gradnji bomo v sklopu projekta povabili tudi operaterja
telekomunĺkacijskih storitev. V prihodnjih letih je predvidena realizacija projekta, zato bo
potrebno nadaljnje usklajevanje ter zagotovitev ustreznih sredstev v proračunu.

Avtobusna postaiališča
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V oběini predvidevamo tudi izgradnjo novih ter dokončno ureditev obstoječih avtobusnih
postajališč. Med občino in podjetjem LPP d.o.o' je Že dogovorjeno, da se ukine obstoječe
avtobusno postajališče Vesca ob lokalni cesti. Na novo se bo uredilo postajališče znotraj
območja poselitve, ki je prometno precej manj obremenjeno. Prav tako je predvidena
postavitev dodatne nadstrešnice pri osnovni šoli Vodice'

Żupan pred razpravo seznani, da je v 3 k.t. s strani DruŽbe za avtoceste Republike Slovenije
prejel pozitivno informacijo, da je okoljsko dovoljenje za izgradnjo obvoznice Vodice veljavno
in bo vloga za gradbeno dovoljenje predvidoma vloŽena spomladi ali poleti v letošnjem letu.

Razprava:

V razpravi vezani na projekte in stališča članov občinskega sveta glede porabe proračunskih
sredstev člani občinskega sveta izpostavijo sledeče:

- dr' JoŽe Podgoršek Želi pojasnila vezana na projekt C0 v delu' ki se nanaša na vas
Polje, priklope na kanalizacijo, subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav,
finančno konstrukcijo projektov LAS ter terminski potek sprejema SD oPN 1;

- Tilen Jeraj Želi pojasnila vezana na obnovo vodovodov in hidrantov, subvencioniranje
malih komunalnih čistilnih naprav ter vpliv povišanja plač v javnem sektorju na višino
cene vńca;

- Anton Kokalj izrazi mnenje, da podana informacija izkazqe pomanjkanje strateškega
razvojnega programa, zato glede na predstavljene projekte in načrtovano dolgoročno
zadolŽevanje ne namerava podpreti proračuna;

- Anton Kosec podpira moŽnost skupnih občinskih uprav za namen pridobivanja
sredstev na javnih razpisih ter poda predlog, da se v proračun umesti postavka za
začetek projektiranja fekalne kanalizacije na območju naselij Torovo, Zapoge,
Dornice, Repnje in Dobruša;

- ddr. TomaŽ Gyergyek Želi pojasnila glede načina financiranja navedenih investicijskih
projektov v skupni vrednosti pribliŽno 22 milijonov evrov;

- Margareta Barle Želi pojasnila vezana na projekt C0 v delu, ki se nanaša na vas
Polje, '1n poda predlog za racionalizacijo projektov;

- Milan Cebulj poda predlog, da se v proračun umestijo tudi projekti na območju naselij
Torovo, Zapoge, Dornice, Repnje in Dobruša;

- Branko Bogovič poda predlog, da se na prĺhodkovni strani proračuna poskuša
pridobiti dodatne vire financiranja (npr. z ukrepi za spodbujanje podjetništva,
obrtništva, turizma itd.) ter v občinsko prid izrabiti bliŽino Poslovne cone Komenda;

- Jaka Šimnovec izrazi mnenje, da so predstavljeni projekti odraz strategije občine
Vodice in poda predlog, da se preverijo moŽnosti za sofinanciranje tudi iz sredstev
norveškega sklada;

- Luka Rozman podpre predloge predhodnih razpravljavcev glede potrebnega iskanja
novih finančnih virov, ki bodo pozitivno vplivali na prihodkovno stran proračuna;
ě.- Ziga JaneŽič zastavi vprašanje glede priklopa na novozgrajeno kanalĺzacijo v primerih
predhodne ĺnvesticije v male komunalne čistilne naprave.

Żupan in občinska uprava podajo odgovore in pojasnila. Po opravljeni obširni razpravi se
sklene, da se članom občinskega sveta podane ustne informacije posreduje tudi v pisni
obliki.

==ĺ 
j:3=u=Ł'=:ll==ŁĽ:Ľ:1T: jŁ===================================

Rudi Kopač poda pobudo prebivalcev Zapog glede izvedbe nujnih aktivnosti za umiritev
prometa na cesti Zapoge - Vodice. Zastavi vprašanje, ali se vezano na elektronsko
sporočilo, ki je bilo posredovano Županu in članom občinskega sveta s strani občanke
Natalije Rus, dne 8.1.2019, izvajajo kakšne aktivnosti za rešitev prometne problematĺke ob
šolski poti.
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Żupan pove, da je bil v 3 k.t. sklican sestanek s komandirjem Policijske postaje Medvode, na
katerem bo obcina Vodice pridobila podatke o številu kršiteljev, povprečni hitrosti skozi
naselje in moŽnih rešitvah za umiritev prometa. Zupan bo 28.1.2019 na sestanku z Direkcijo
Republike Slovenĺje za infrastrukturo pristojne seznanil s problematiko.

Tilna Jeraja zanimajo razlogi za ukinitev zbirnega otoka na lokaciji pod cerkvijo ob Vodiški
cesti v Vodicah.
Żupan pojasni, da je bila zaradi ponavljajočih se kršitev ob zbirnem otoku ob Vodiški cesti s
strani občanov podana pobuda za odstranitev zbirnega otoka. V mesecu februarju se bodo z
vseh Eko otokov odstranili zabojniki za embalaŽo ter se nadomestili z dodatnimi zabojniki za
papir, sočasno se bodo zamenjali tudi obstoječi poškodovani zabojniki. občani bodo imelĺ
brez dodatnih stroškov moŽnost naročila dodatnih oziroma večjih hišnih zabojnikov za
embalaŽo. S temi ukrepi skuša občina Vodice preprečiti povečanje frekvence odvozov, ki bi
se odraŽala tudi na višji ceni storitve za občane. Vse informacije v zvezi z zbiralnicami
odpadkov bodo objavljene v občinskih medijih.

Tilen Jeraj opomni na sklenjen dogovor o namestitvi javne razsvetljave v delu naselja
Jegriše.
Żupan pojasni, da se bo k realizaciji pobude pristopilo po sprejetju proračuna.

Tilen Jeraja zastavi vprašanje, kako bo povišanje plač javnih usluŽbencev zaradi sprostitve
plačne lestvice vplivalo na cene vrtcev.
Żupan pojasni, da so se plače javnih usluŽbencev zvišale s 1.1.2019. Trenutno še nima
podatka, v kakšnem obsegu se bo povišanje odraŽalo na ceni storitev Vrtca, bo pa nova cena
predstavljena tudi na seji občĺnskega sveta. Poleg storitev Vrtca, bo povišanje plač javnih
usluŽbencev vplivalo tako na občinski proračun kot tudi na ceno socialnih storitev za
uporabnike (npr. pomoč druŽini na domu, institucionalno varstvo).

Tilen Jeraj prenese zahvalo občanov Skaručne za pomoč občine Vodice pri sklenitvĺ
dogovora med Direkcijo Republike Slovenija in lastnikom objekta namenjenega rušitvi v
sklopu projekta širitve ceste in izgradnje pločnika na Skaručni.
Anton Kosec poda pripombo na neprimerno elektronsko komunikacijo, ki se vrši po
zaključeni seji občinskega sveta. Predlaga, da Se v prid konstruktivnega dela funkcionarjev
Župan in člani občinskega sveta v prihodnje vzdržijo tovrstne komunikacije. Dr. Jože
Podgoršek podpre stališče Antona Kosca.
Żupan se zahvali za pripombo in poudari, da je bil namen dopisa dodatno pojasnilo glede
točk dnevnega reda. V prihodnje se tovrstne komunikacije ne bo posluŽeval.

Milan Čebulj poda pobudo prebivalcev Skaručne, ki se zavzemajoza postavitev prehoda za
pešce s svetlobnimi opozorilnimi znaki, ki bo izboljšal varnost otrok ob novem avtobusnem
postajališču na Skaručni'
Żupan pritrdi, da se je od uvedbe elektronskega cestninjenja občutno povečal (tovorni)
promet skozi Skaručno. S predlaganim ukrepom se strinja in obenem pove, da trajno rešitev
tudi v tem delu občine predstavlja izgradnja obvoznice Vodice. Pobuda bo posredovana
Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, kije pristojnaza navedeno cesto.

Milan Cebulj poda pobudo prebivalcev Dobruše, ki se zavzemajo za rešitev problematike
javne osvetlitve v DobruŠi in Repnjah. Podajo predlog, da se ob gradnjĺ hodnika za pešce na
cestnem odseku Vodice _Zapoge, z javno razsvetljavo in prehodom za pešce opremi odcep
za Dobrušo in Repnje. obenem predlagajo, da se dodatna javna razsvetljava namesti tudi na
relaciji od navedenega odcepa do postajališca Dobruša Lipa.

Po koncani seji se je Župan članom občinskega sveta zahvalil za opravljeno delo in sejo
zaključil ob 21.07 uri'
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Kaja Zupanek, dipl. kom. (UN)
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