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OBČINA VODICE

Datum: 22. 11. 2016
Številka: 90000-05/2016
Zadeva:

ZAPISNIK

20. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice, ki je bila v torek, 22. novembra 2016 ob
18.00 v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.
Prisotni člani občinskega sveta:
Anton Aljaž, Mija Cankar, prihod pri 1. točki ob 18:02, Jože Podgoršek, Marjan Podgoršek,
Peter Podgoršek, Damijan Repnik, Miran Vertačnik, Margareta Barle, Anton Kosec, Žiga
Janežič, prihod pri 1. točki ob 18:04, Anton Kokalj, Mojca Ločniškar, Andraž Hönigsman, Rok
Cankar.
Odsotni člani: Anton Logar.
Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še:
Aco Franc Šuštar, župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Kaja Zupanek,
občinska uprava; Matjaž Gorčan, občinska uprava; Andreja Rahne, predsednica Nadzornega
odbora Občine Vodice; Aleš Senožetnik, Gorenjski glas; Natalija Golob, Kopitarjev glas; Tilen
Jeraj, občan.
Seja se je pričela ob 18:00.
Sejo je vodil župan Aco Franc Šuštar, zapisnik je pisala Kaja Zupanek.
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
======================================================================
Župan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob
18:00 prisotnostih 12 članov Občinskega sveta Občine Vodice.
Župan je ugotovil, da je svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista prisotnih je priložena
originalu zapisnika.
1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA
======================================================================
Župan je v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
DNEVNI RED:
===========
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2017 – predlog
4. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun Nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2017 – predlog
5. Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017 – predlog
6. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2018 – predlog
7. Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2018 – predlog
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cestah v občini Vodice
– predlog
9. Strategija upravljanja kapitalskih naložb
10. Pobude, predlogi, vprašanja

Seji sta se pridružila Mija Cankar in Žiga Janežič.
Razprava:
Anton Kokalj zastavi vprašanje, zakaj k 10. točki ni priloženo gradivo na njegovo zahtevo po
dopolnitvi odgovora z 19. redne seje glede podane pobude o kulturno-turističnem področju v
Šinkovem Turnu.
Župan poda odgovor, da stroka konkretnega pojasnila ni pripravila ter sprejme sklep, da bo
Antonu Kokalju in ostalim svetnikom obrazložitev občinske uprave posredovana pisno pred
prihodnjo sejo. Župan predlaga, da se vprašanje umesti k razpravi pri 10. točki in se dnevni
red da na glasovanje.
Anton Kosec pojasni, da točka Pobude, predlogi, vprašanja po Poslovniku Občinskega sveta
Občine Vodice mora biti na dnevnem redu.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep.
20.1.1 SKLEP

Občinski svet Občine Vodice za 20. redno sejo potrjuje naslednji
DNEVNI RED:
===========
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2017 – predlog
4. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun Nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2017 – predlog
5. Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017 – predlog
6. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2018 – predlog
7. Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2018 – predlog
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cestah v občini Vodice
– predlog
9. Strategija upravljanja kapitalskih naložb
10. Pobude, predlogi, vprašanja

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE
======================================================================
Zapisnik je objavljen v gradivu, ki je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Razprava:
O predlogu zapisnika Anton Kokalj predlaga, da se na drugi strani v drugem odstavku stavek
dopolni tako, da se glasi: »Pri tem sporazumu gre za visoko politiko in s sprejemom takšnega
sklepa občina ne more neposredno vplivati na spremembe TTIP. Gre tudi za pridobivanje
političnih točk enega od evropskih poslancev.«.
V drugem odstavku na deseti strani predlaga dopolnitev drugega dela stavka, tako da se
glasi: »Anton Kokalj je izpostavil problematiko varovalnih pasov ob občinskih cestah, ki so
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opredeljeni v 18. členu, in sicer, da bi bilo potrebno dodati izjeme, kot je na primer zatečeno
stanje objektov.«
V istem delu zapisnika na deseti strani predlaga dopolnitev drugega odstavka, tako da se
zadnji stavek glasi: »Predlaga, da se v odloku za kršitve omejitev uporabe občinskih cest
pooblasti občinski inšpektorat.«
V prvem odstavku 14. točke na 13. strani predlaga preoblikovanje stavka, tako da se glasi:
»Pove, da je bila pobuda podana na predlog javnega poziva Občine in zajema širše
območje, kot je v odgovoru Občine navedeno.« Izpostavi dvom, da je rekel, da bi zajemala
celotno območje Šinkovega Turna.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji popravki:
20.2.1 SKLEP

Zapisnik 19. redne seje se pod točko 2 »Pregled in potrditev zapisnika 19.
redne seje« na strani 2 drugi stavek drugega odstavka pravilno glasi: »Gre
tudi za pridobivanje političnih točk enega od evropskih poslancev.«.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
20.2.2 SKLEP

Zapisnik 19. redne seje se pod točko 10 »Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o cestah v občini Vodice - osnutek« na strani 10 prvi
stavek drugega odstavka pravilno glasi: »Anton Kokalj je izpostavil
problematiko varovalnih pasov ob občinskih cestah, ki so opredeljeni v 18.
členu, in sicer, da bi bilo potrebno dodati izjeme, kot je na primer zatečeno
stanje objektov.«

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 8 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
20.2.3 SKLEP

Zapisnik 19. redne seje se pod točko 10 »Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o cestah v občini Vodice - osnutek« na strani 10 na
koncu drugega odstavka doda stavek: »Predlaga, da se v odloku za kršitve
omejitev uporabe občinskih cest pooblasti občinski inšpektorat.«.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
20.2.4 SKLEP

Zapisnik 19. redne seje se pod točko 14 »Pobude, predlogi, vprašanja«
na strani 13 drugi stavek prvega odstavka pravilno glasi: »Pove, da je bila
pobuda podana na predlog javnega poziva Občine in zajema širše
območje, kot je v odgovoru Občine navedeno.«.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 12 članov;
3

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
20.2.5 SKLEP

Občinski svet Občine Vodice potrdi zapisnik 20. redne seje
Občinskega sveta Občine Vodice s predlaganimi spremembami.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE VODICE ZA LETO 2017 – PREDLOG II.
BRANJE
======================================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
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Župan predlaga, da se sočasno vodi razprava k točki 3, 4, 5, 6 in 7, tj. Odlok o proračunu
Občine Vodice za leto 2017 – predlog; Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 – predlog; Načrt razpolaganja z
zemljišči za leto 2017 – predlog; Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2018 – predlog;
Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2018 – predlog. Občinski svetniki se s predlogom
strinjajo.
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Gorčan. Pove, da v javni razpravi o predlogih
proračunov za obe leti Občina Vodice ni prejela nobenih pripomb. Prav tako sta bila predloga
proračuna obravnavana na Odboru za finance, ki je podal pozitivno mnenje. V času od
branja predloga do priprave dopolnjenega predloga je Občina Vodice s strani DARS-a
prejela ponudbo za odkup zemljišč na območju občine Vodice v skupni izmeri 2586 m2,
namesto razlastitve za potrebe gradnje glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice, na odseku
Žeje, ki je predvidena z državnim lokacijskim načrtom, ki ga je je sprejela Vlada Republike
Slovenije, dne 31. 5. 2007. Ponudba za odkup navedenih zemljišč znaša 221.266,68 EUR.
Skladno s spremembami so kapitalski prihodki – konto 722 prihodki od prodaje zemljišč –
predvideni v višini 415.637,88 EUR.
Sredstva za odkup navedenih zemljišč, se zagotavljajo na sledečih postavkah: 043246 –
Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik; 021101 – Civilna zaščita - redna
dejavnost; 101106 – Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami; 043101 – Občinske
ceste in javne poti - redno vzdrževanje; 043206 – Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje
prometa; 043207 – Avtobusne postaje; 044107 – Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih
kanalov in propustov; 061102 – Sredstva za prostorsko ureditvene načrte; 061207 – Obnova
in razvoj Središča Vodic; 091217 – Izgradnja parkirišč za potrebe OŠ Vodice in Vrtca Škratek
Svit Vodice; 091220 – Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec;
091222 – Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka).
Glede na višji prihodek iz naslova prodaje zemljišč, kot je bilo prvotno načrtovano, se bo
dograditev vrtca Vodice predvidoma pričela izvajati že v času poletnih počitnic v letu 2017.
Del sredstev za dograditev vrtca se zagotavlja iz naslova prodaje zemljišč, preostali del pa
se zagotavlja preko kredita. Gradnja vrtca je bila prvotno načrtovana v letu 2018, celotna
sredstva pa so bila predvidena preko zadolževanja. V letu 2017 se tako skupni kredit zvišuje
za 300.000 EUR, posledično se zadolževanje za potrebe dograditve vrtca v letu 2018 znižuje
za ta znesek. Dodatnih 1.000 evrov se v letu 2018 namenja za Regresiranje prevoza otrok s
posebnimi potrebami.
Župan se zahvali za kratko predstavitev. Obrazložitvi doda pojasnilo glede sprememb med
predlogom in dopolnjenim predlogom proračuna v navezavi na prevzete obveznosti za
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projekte, ki bodo realizirani v mesecu decembru ali v prihodnjem letu. Računi za projekte,
katere bo Občina prejela decembra 2016 ali v prihodnjem letu, so upoštevani v proračunu za
leto 2017. Tabele, ki zadevajo te račune, so sedaj usklajene ter prikazane transparentno in
jasno. Na podlagi sprememb Občina Vodice predvideva pričetek dograditve vrtca v letu
2017, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Župan se svetnikom in odbornikom zahvali za obravnavo predloga proračunov in vse podane
usmeritve.
Razprava:
Anton Kosec se pridruži razpravi in pove, da podpira povečanje prihodkov z naslova nakupa
zemljišč s strani države v višini 221.000 evrov. S to spremembo se je postavka rednega
vzdrževanja cest vrnila na višino predloga pred obravnavo predloga proračuna na odborih.
Izrazi upanje, da bo s povišanjem postavk, Občina uspešna pri rekonstrukciji cest, o katerih
se je razpravljalo na Odboru za komunalo in urejanje prostora. Pojasni, da pri tem cilja
predvsem na odsek ceste od Habeta do križišča proti Gasilskemu domu Šinkov Turn na
lokalni cesti Vodice – Bukovica – Mengeš, ki je po geometriji vozišča neustrezen.
Druga pripomba se nanaša na investicijo v dograditev centralnega vrtca Vodice, ki je
umeščena v proračun 2017. Pove, da gre za odstop od običajne prakse in je projekt prva
investicija, ki bo realizirana s kreditom, a za katero ne bo Občina prejela nobenih evropskih
ali državnih nepovratnih sredstev. Izrazi podporo projektu, saj se mu zdi izgradnja nujna in
hkrati pove, da si v bodoče želi investicije tudi v vrtec na Skaručni in v Podružnično enoto
Utik.
V nadaljevanju zastavi vprašanje povezano s povečanjem sredstev za prostorsko izvedbene
načrte s 15.000 na 28.500 evrov. Zanima ga, ali je predvidena vsota 28.500 evrov še v
okviru pogodbe z izdelovalcem OPN, podjetjem LUZ. Če ni, ga zanima, katera dela so bila
opravljena dodatno. Zastavi vprašanje glede zaslužka omenjenega podjetja v občini Vodice,
in sicer: Koliko je zaslužil z osnovnim OPN, ki je v veljavi in se izvaja? Koliko bo predvidoma
celoten strošek prve spremembe OPN, za katerega teče postopek?
Pove, da vsebinsko drugih pripomb na dopolnjen predlog proračuna nima. Izrazi pa
proceduralni pomislek, saj veljavni Poslovnik Občinskega sveta Občine Vodice od 81. do 85.
člena, ki določajo Postopek za sprejem proračuna, pravi, da mora biti predlog proračuna v
javni razpravi 15 dni. Glede na spremembe v višini pol milijona evrov povečanja odhodkovne
strani proračuna, ki so nastale med predlogom in dopolnjenim predlogom proračuna, izrazi
pomislek, saj spremembe niso bile obravnavane na delovnih telesih ali v javni razpravi.
Glede na določbe omenjenih členov, meni, da bi morali razmisliti o ponovni javni obravnavi
dopolnjenega predloga proračuna ter da postopek preuči Odbor za pravne akte.
Jože Podgoršek seznani, da se je na Odboru za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem
razpravljajo, potrdilo in podprlo predlog proračuna, za katerega meni, da kaže razvojne
potenciale občine. Njegov dvom se nanaša na neenakomeren razvoj v občini, pri čemer
izpostavi vas Polje pri Vodicah. Pove, da se ob deževju v vasi na več lokacijah nabira voda
in je elektro omarica ob cesti pri novogradnji na Potrčevi parceli mokra. Po pregledu
dopolnjenega predloga proračuna in razvojnega načrta Občine za leto 2017 in 2018 izrazi
dvom, da se bo v omenjeni vasi gradila nova cesta, pločnik in se urejala problematika z
zastajanjem vode. Predlaga iskanje ugodnih, kratkotrajnih rešitev za čas do izgradnje
kanalizacije (npr.: izgradnja ponikalnic in kanalet). Pove, da bo glasoval proti proračunu, saj
čuti odgovornost do sovaščanov, za katere meni, da nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev
za življenje. Pove tudi, da je pripravljen del zemlje na svojem travniku odstopiti za namen
reševanja te problematike.
Mojca Ločniškar vidi problem proračuna za leto 2017 in leto 2018, da bosta obremenjena z
dolgom, ki bo namenjen za določeno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod in verjetno za
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občinsko središče. Izrazi skrb, da v bodoče ne bo sredstev za enostavne investicije, kot je na
primer sanacija ceste v vasi Polje.
Izpostavi vire financiranja investicij v občini za leto 2017 v višini 6.700.000 evrov, iz katerih je
razvidno, da se iz transferov državnega proračuna, EU in kredita namenja 5,5 milijona evrov,
preostanek se financira s šestih kapitalskih prihodkov, komunalnih prispevkov, NUSZ in
126.000 evrov iz drugih virov. Meni, da bo v času odplačevanja kredita malo možnosti za
financiranje investicij iz lastnih virov. Tekočo porabo bo potrebno krčiti, za kar meni, da je
mogoče storiti na marsikaterih postavkah. Do predlaganega dopolnjenega proračuna je
zadržana, saj meni, da bi bila potrebna razvojni in akcijski načrt, ki bi ponujala bolj celovit
pogled na stanje občine čez 4 ali 5 let glede na zadolževanje, ki ga predlaga proračun.
V navezavi na projekt izgradnje kanalizacije na Brniški cesti zastavi vprašanje glede priklopa
hiš na kanalizacijo, saj je iz dopolnjenih predlogov proračunov razvidno, da se za leto 2017
predvideva priprava projektne dokumentacije, vendar v letih od 2018 do 2020 ni razvidnih
planov. Zastavi vprašanje, kdaj se predvideva priključevanje hiš na kanalizacijo na Brniški
cesti, kaj bo predvidena dokumentacija vsebovala in zakaj se v letu 2018 ne prične z
izvajanjem posegov na Brniški cesti.
Zastavi tudi vprašanje, ali Občina Vodice razmišlja o možnosti, da se bodo lahko ljudje, ki se
bodo odločili za male čistilne naprave, odvezali na obvezen priklop do amortizacije naprave.
Anton Kokalj pove, da se podobno kot predhodniki strinja, da je delovanje brez razvojnega
programa tvegano, saj se lahko zgodi, da zaradi morebitnih dolgov ne bo možno financirati
bolj nujnih investicij v prihodnosti. Izpostavi primer OPN, za katerega meni, da se skozi
postopek prilagaja temeljna izhodišča, ki naj bi bila usklajena s široko javno razpravo, zato
tudi ni mogoče planirati drugih infrastrukturnih projektov. Prav tako ni sprejetih alternativnih
načrtov glede infrastrukturnih objektov na področju kanalizacije in vodovoda. Pove, da
proračuna na namerava podpreti kljub povišanju sredstev na prihodkovni strani.
Izpostavi primer postavke namenjene za ohranjanje kulturne dediščine, ki kljub povišanju
ostaja nespremenjena, zato meni, da Občina nima ideje, kaj je treba v občini razvijati in kaj je
vredno vzdrževanja.
Zastavi vprašanje glede višine prihodkov z naslova komunalnih prispevkov, zanima ga,
koliko je realna vsota in na čem temeljijo podatki.
Glede na predstavljen Načrt razpolaganja z zemljišči Občine Vodice za leti 2017 in 2018,
priloga 2, zastavi vprašanje o planirani dinamiki prodaje zemljišč v višini 459.000 evrov.
Pripombo ima na predvideno prodajo parkirišča v Šinkovem Turnu s parcelno številko 13/1,
ki v večji meri služi obiskovalcem cerkve. Enako vprašanje zastavi tudi za zemljišče s
parcelno številko 10/1, ki je sedaj v najemu kot kmetijsko zemljišče. Zanima ga, komu in za
kakšen namen se načrtuje prodaja.
Matjaž Gorčan poda odgovore na določena zastavljena vprašanja.
- Na vprašanje Antona Kosca glede financiranja LUZ-a pove, da ni predviden dvig
pogodbene vrednosti, temveč gre za spremembo dinamike, po kateri se določene
faze, ki naj bi bile izvedene v letošnjem letu prenašajo v naslednje leto.
- Jožetu Podgoršku glede infrastrukture v Polju pri Vodicah odgovori, da je le-ta vezana
na izgradnjo kanala C0. Za letošnje leto je bilo predvidena pridobitev sklepa o
sofinanciranju investicije in se zadeva zamika v naslednje leto. Ob pridobitvi tega
sklepa se bo celovito uredila tudi preostala infrastruktura na območju vasi Polje.
- Na vprašanje Mojce Ločniškar pojasni, da je Brniška cesta državna cesta, ki je
vezana na DRSI. Občina Vodice je pristopila k pripravi projektne dokumentacije,
izgradnja pa je pogojena s podpisom protokola z DRSI-jem, kateri pa k podpisu
protokola še ni pristal.
- Matjaž Gorčan prosi za dodatno pojasnilo glede vprašanja malih čistilnih naprav.
Mojca Ločniškar pojasni, da na lokalnih cestah ob Brniški cesti, ki niso vezane na DRSI,
verjetno še nekaj časa ne bo kanalizacije. Zanima jo, na kakšen način bo občina
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pristopila k urejanju situacije, v kateri se ljudje za čas čakanja na priklop na kanalizacijo
odločajo za uporabo male čistilne naprave, da se jim investicija splača.
- Matjaž Gorčan v pove, da bo uporaba malih čistilnih naprav opredeljena v
Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območju
občine Vodice, katerega priprava je načrtovana v prihodnjem letu s strani JP
Komunala Vodice, vendar je le-ta predhodno vezan na državni operativni program.
- Pojasni, da so ocene prihodkov komunalnih prispevkov realno zastavljene glede na
realizacijo prihodkov v letošnjem letu in glede na pretekla leta, ko je bilo prihodkov za
približno 180.000 evrov do konca oktobra. V znesku je vključen tudi predviden
prihodek na komunalnem območju OPPN Lokarje v višini dobrih 100.000 evrov, ki
predstavljajo tudi namenska sredstva za nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture
na omenjenem območju.
- Na vprašanje o planirani dinamiki prodaje zemljišč pojasni, da se v začetku leta
pričakuje prihodek 221.000 evrov, za katere je Občina Vodice že prejela osnutke
pogodb v podpis. Pove, da gre za pogodbo namesto razlastitve, zato bi morali
zemljišči v vsakem primeru prodati. Sprva je predvidena prodaja dveh zemljišč na
začetku Vodiške ceste, ostale parcele, ki so predvidene za prodajo, se načrtuje
prodati tekom leta.
Majda Peterlin glede postopka sprejema proračuna in spoštovanja Poslovnika poda
pojasnilo, da je na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta z zadnje seje Odloka o
proračunu za leto 2017 in enako za leto 2018 bil proračun v javni obravnavi, kot tudi vsa
ostala gradiva. Predlog proračuna je bil podan v prvem branju na vse odbore, upošteval je
prejete pripombe, v drugi obravnavi dodatnih amandmajev in predlogov ni bilo, ko je
dopolnjen predlog proračuna obravnavalo le še matično delovno telo, Odbor za finance. V
času javne obravnave Občina Vodice ni prejela pripomb ali predlogov s strani zainteresirane
javnosti, zato meni, da je bil glede sprejema proračuna poslovnik v celoti spoštovan.
Župan poda odgovore na nekatera vprašanja, ki so bila zastavljena v razpravi.
- Na pomislek Mojce Ločniškar glede zadolževanja pove, da Občina Vodice sledi
zastavljenim ciljem znotraj svojih finančnih zmožnosti. Kot primer navede izgradnjo
parkirišč ob osnovni šoli, ki je en od mnogih zaključenih projektov v tem letu. Kljub
zamiku plačila v januar in februar je bilo delo postorjeno korektno in so razmere za
občane boljše, k čemur je tudi v nadaljnje treba stremeti. Pove, da so tudi svetniki
podprli predviden projekt dograditve vrtca, vendar je zadolževanje za realizacijo tega
in drugih projektov nujno. Zadolževanje Občine je možno do 8 % višine lanskega
realiziranega proračuna. Svetnike še opomni, da je bilo tudi v proračunih za leto 2016
in za leto 2015 predvideno zadolževanje, a se le-to ni zgodilo.
- Na pripombo Antona Kosca glede investiranja dograditve vrtca pove, da si občinska
uprava prizadeva za pridobitev nepovratnih sredstev na razpisu Eko sklada v višini
približno 170.000 evrov.
- Glede kanalizacijskega omrežja C0 pove, da se pričakuje odprema dopolnitve vloge
Jaspers, nakar je pričakovati podpis sklepa in pogodbe v mesecu aprilu. Na podlagi
tega sklepa bi se lahko v letu 2017 pričela izgradnja kanalizacije na kmetijskih
površinah in nato v letu 2018 skozi vas Polje pri Vodicah. V zvezi s tem še pove, da
se bo nato tudi trajno urejala omenjena cesta skozi vas, ki je problematična. Poleg
sredstev za kanalizacijo je v letu 2018 namenjeno 228.000 evrov sredstev za ostalo
infrastrukturo. Glede kritike Jožeta Podgorška pove še, da so vaščani veliko škodo
postorili z zasutjem obstoječih kanalov. Ponikovalnice problematike ne bi rešile, saj
voda ne more odtekati drugam kot na polje, njive ali v aglomeracijski kanal. S trajno
ureditvijo ceste bo poskrbljeno tudi za odvodnjavanje meteornih voda.
Jože Podgoršek s podanim odgovorom ni zadovoljen, saj meni, da so razmere za
vaščane Polja nevzdržne. Ponovi svoj predlog o iskanju kratkoročnih rešitev. Župan mu
odgovori, da je možno reševanje problematike z vzdrževalnimi deli v višini do 1000 evrov.
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Na vprašanje, v kateri fazi je projekt Brniške ceste, župan pove, da je že podpisana
pogodba z izvajalcem meteorne in fekalne kanalizacije, pločnikov, javne razsvetljave.
V proračunu teh zadev ni zabeleženih, saj bo o njih razpravljal Občinski svet z
določevanjem strategije prednostnega priključevanja na kanalizacijo. Meni, da bodo v
štirih do petih letih priklopljene vse hiše, za katere bodo pridobljena gradbena
dovoljenja za fekalno kanalizacijo. Priklopljene hiše bodo morale plačevati sorazmerni
del povečanja komunalne opremljenosti. S tega vira bo Občina tudi delno vračala
kredite.
Na mnenje Antona Kokalja glede kulturne dediščine odgovori, da je le-ta obvarovana
in negovana, zato meni, da Občina Vodice skrbno ravna s kulturno dediščino.
Odgovor o planirani dinamiki prodaje zemljišč dopolni s pojasnilom, da je za zemljišče
s parcelno številko 13/1 tj. parkirišče ob cerkvi predvidena menjava dela parkirišča ob
gozdu za del ceste, s čemer se ne bi obremenjevalo občinskega proračuna in hkrati
cerkev kot lastnik zemljišča ne bi izgubila svojega parkirišča. Predvidena je tudi
prodaja pašnika na pobočju, katerega Občina ne potrebuje in je trenutno v najemu.

Razpravi se pridruži Anton Kosec. Glede na svoj pomislek o postopku sprejema proračuna
ga zanima, v kakšnem primeru bi bila ponovna javna razprava primerna. Spremembe od
predloga do dopolnjenega predloga proračuna so v višini 500.000 evrov, zato poda pobudo,
da postopek sprejema proračuna obravnava Odbor za pravne akte. Poda zahtevo za
obvezno razlago določb od 81. člena do 86. člena. Njegovo vprašanje se glasi, ali je
navedena sprememba predloga proračuna do dopolnjenega predloga proračuna dopustna in
v skladu s poslovnikom.
Anton Kokalj se zahvali za odgovore. Osredotoči se na nepremično premoženje v Šinkovem
Turn. S finančnega vidika meni, da je postopek parcelacije parkirišča nesmiseln, saj na
omenjenem parkirišču parkirajo zgolj občani. Pove, da po parceli 10/1 s parcelno številko 9,
poteka spremenjena dostopna pot, za katero je 6. 9. 2016 na seji Občinskega sveta Občine
Vodice pod točko Razno podal pobudo. Pred prodajo parcele ponovno prosi, da se
parcelacija uredi in vriše dejansko stanje sedanjega izvoza na parceli številka 9, ki sedaj ni
naprodaj.
Župan izrazi strinjanje z Antonom Kokaljem in pove, da bodo zaposleni v občinski upravi
sledili predlogu.
Na pomislek Antona Kosca pove, da je procedura sprejema proračuna ustrezna, saj se je
skladno s spremembami dopolnjen predlog proračuna obravnaval na Odboru za finance, kjer
je bil tudi soglasno sprejet. Meni, da je bil postopek transparenten, demokratičen in skladen s
poslovnikom.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
20.3.1
SKLEP:

Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o proračunu Občine
Vodice za leto 2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 11 članov;
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.
DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2017 – PREDLOG
======================================================================
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Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji predhodno obravnaval Odbor za finance.
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Gorčan sočasno s tretjo točko.
Razprava je potekala sočasno s tretjo točko.
Sprejet je bil naslednji sklep:
20.4.1
SKLEP:

Občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VODICE ZA
LETO 2017– PREDLOG
======================================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji predhodno obravnaval Odbor za finance.
5

Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Gorčan sočasno s tretjo točko.
Razprava je potekala sočasno s tretjo točko.
Sprejet je bil naslednji sklep:
20.5.1
SKLEP:

Občinski svet Občine Vodice sprejme Sklep o načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE VODICE ZA LETO 2018 – PREDLOG II.
BRANJE
======================================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji predhodno obravnaval Odbor za finance.
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Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Gorčan sočasno s tretjo točko.
Razprava je potekala sočasno s tretjo točko.
Sprejet je bil naslednji sklep:
20.6.1
SKLEP:

Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o proračunu Občine
Vodice za leto 2018.
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Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 11 članov;
PROTI: 1 član;
Sklep je bil sprejet.
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VODICE ZA
LETO 2018 – PREDLOG
======================================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji predhodno obravnaval Odbor za finance.
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Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Gorčan sočasno s tretjo točko.
Razprava je potekala sočasno s tretjo točko.
Sprejet je bil naslednji sklep:
20.7.1
SKLEP:

Občinski svet Občine Vodice sprejme Sklep o načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Vodice za leto 2018.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
Župan se po sprejetju sklepov odbornikom, ki so osnutek obravnavali, ter svetnikom in
svetnicam, ki so ga potrdili, zahvali za podporo proračunov.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V
OBČINI VODICE – OSNUTEK
======================================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo. V
prvem branju je bil osnutek sprejet, amandmajev ni bilo.
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Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
20.8.1
SKLEP:

Občinski svet Občine Vodice je obravnaval Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Vodice in sprejme
predlog odloka v 2. branju.

Glasovanje:
Prisotnih:14 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
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STRATEGIJA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB V OBČINI VODICE –
OSNUTEK
======================================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
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Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Gorčan. Pove, da zakonodaja občinam neposredno ne
nalaga priprave in sprejema strategije upravljanja z občinskimi kapitalskimi naložbami.
Računsko sodišče v svojih poročilih o opravljenih revizijah ocenjuje, da je oblikovanje
strategije upravljanja z občinskimi kapitalskimi naložbami predpogoj gospodarnega ravnanja
z njimi. Občina Vodice ima le eno kapitalsko naložbo, in sicer Javno podjetje Komunala
Vodice. Strategije upravljanja z njim so povzete po Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja in
so zapisane v gradivu. Izvajanje gospodarskih javnih služb je skladno s predpisano
zakonodajo, pri čemer se cene komunalnih storitev obračunavajo v višini cen primerljivih
občin v Sloveniji ali nižje. Spremljanje uspešnosti poslovanja se zagotavlja preko delovanja
nadzornega sveta JP Komunala Vodice in preko pregledov s strani Nadzornega odbora
občine Vodice. V osnutek strategije je umeščena tudi Namera o pridobitvi dela poslovnega
deleža zaradi zagotovitve skupnega upravljavca na sistemu »Oskrba s pitno vodo na
območju Zgornje Save – 1. sklop«, t.i. krvavški vodovod.
Razprave ni bilo.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
20.9.1
SKLEP:

Občinski svet Občine Vodice sprejme Strategijo upravljanja
kapitalskih naložb v Občini Vodice v prvem branju in jo ocenjuje kot
primerno za nadaljnjo obravnavo.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
10 POBUDE, PREDLOGI, VPRAŠANJA
======================================================================
Razprave pri 10. točki so se udeležili Anton Kosec, Mojca Ločniškar, Žiga Janežič, Mija
Cankar in občan Tilen Jeraj.
Anton Kosec pove, da je 16. 11. 2016 Civilna iniciativa Mengeš organizirala protestni shod
zaradi nevzdržnih prometnih razmer, katerega se je udeležilo približno 100 protestnikov. S
približno 30 minutno zaporo ceste so od države zahtevali, da nemudoma dokonča obvozno
cesto, ki je del ceste Želodnik – Mengeš – Vodice. Na medijsko odmevnem shodu je župan
občine Mengeš tudi javno podprl zahteve protestnikov. Anton Kosec predlaga, da se z
Občino Komenda in Občino Mengeš na Ministrstvo za infrastrukturo ponovno naslovi skupno
pobudo, da se omenjeni odsek ceste od Mengša preko Most do Vodic nemudoma izgradi.
Zastavi vprašanje, v kakšni fazi je komasacija in sicer ga zanima, koliko je še do
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč na tem komasacijskem območju Vodice.
Anton Kosec prisotne seznani, da se pripravlja nova gradbena zakonodaja na področju
plačevanja komunalnih prispevkov, ki so med večjimi prihodki občine Vodice. Po novi obširni
gradbeni in prostorski zakonodaji ZUreP-1 se bo spremenilo dosedanje plačevanje
komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja, tako da se ga bo po novi
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zakonodaji odmerilo šele po priglasitvi zaključka gradnje, kar se mu zdi problematično.
Zanima ga mnenje Občine.
Majda Peterlin pojasni, da je Občina Vodice glede na novo zakonodajo že posredovala
pripombe. Župan direktorico občinske uprave podpre in dopolni, da tudi Skupnost občin
Slovenije in Združenje občin Slovenije ostro nasprotujeta zakonodaji, ki je v pripravi in bo na
tak način urejala plačevanje komunalnih prispevkov.
Anton Kosec ponovi svoje vprašanje z razprave o proračunu glede stroškov, ki zadevajo LUZ
in OPN ter občinsko upravo prosi, da pripravi odgovor v okviru te točke.
Mojca Ločniškar se pridruži razpravi glede kamniške ceste. Meni, da so razmere nevzdržne
in prisotne seznani s predlogom za zaprtje ceste izpred dveh let, ko so želeli izpeljati
podoben protest, kot je bil 16. 11. 2016 v Mengšu. Predlog iniciativnega odbora takrat ni
prejel podpore svetnikov. Prav tako opomni, da je njihova svetniška skupina dosegla, da je
DRI izdal strokovno mnenje, po katerem bi lahko omejili tranzit skozi Vodice in ga preusmerili
na cesto, ki teče mimo Spodnjega Brnika.
Anton Kosec na mnenje Mojce Ločniškar pove, da je bilo njegovo stališče glede omenjene
pobude tako, da bi se udeležil tovrstnega protesta, a je nasprotoval temu, da ga organizira
Občina, saj bi bila po Zakonu o javnih cestah v prekršku.
Žiga Janežič pove, da je s strani občanke prejel informacijo o domnevni poenoteni kartici
Urbana z možnostjo njene uporabe pri različnih ponudnikih prevoza, konkretno v naši občini
sta ponudnika Alpetour in LPP. Pove, da se iz smeri Kranja po Brniški cesti vozi avtobus, ki
pa nima postajališča v Vodicah. Meni, da bi možnost uporabe tega avtobusa občanom
omogočila hitrejši prevoz v Ljubljano po avtocesti.
Mija Cankar se zahvaljuje županu in občinski upravi za korektno pripravljen odgovor, ki se
nanaša na njeno vlogo za prenos lastniškega deleža na občino, ki ne more biti prenesen, saj
je preostali del od investitorja, ki je v stečaju. Župan se zahvali za pohvalo.
Anton Kosec prosi za odgovor vsem občinskim svetnikom glede zastavljenega vprašanja
Mije Cankar na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice.
Župan poda odgovor na shod v organizaciji Civilne iniciative Mengeš. Pritrdi mnenju Antona
Kosca, da si Občina in župan zapiranja ceste ne moreta dovoliti. V Vodicah se je zgodilo
desetminutno spontano zaprtje ceste v okviru akcije ob Evropskem tednu mobilnosti, na
katero so bili svetniki tudi vabljeni. Pojasni, da je bila pobuda za izvedbo opozorilne akcije
podana s strani predsednika Sveta za preventivo v cestnem prometu, zato se zahvali
Marjanu Podgoršku za podporo projektu. Pojasni, da je akcija potekala v dveh ločenih
skupinah pešcev in kolesarjev, pri čemer je za zagotovitev varnosti sodelovala tudi policija,
za kar se jim župan zahvali. Na pobudo Antona Kosca po sklicu sestanka na temo izgradnje
obvozne ceste pove, da projekt ne stoji in se v upravi trudijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Svetnike seznani, da je v torek, 29. 11. 2016, dogovorjen sestanek z ministrom
Petrom Gašperšičem na Ministrstvu za infrastrukturo, na katerega je vabljen tudi župan
občine Komenda.
Na vprašanje o postopku komasacije Majda Peterlin odgovori, da so na podlagi
drugostopenjske odločbe ponovili postopek odločanja. Promet med udeleženci komasacije je
možen, po odločbi o novi razdelitvi za namen realizacije prostorskih aktov je sklad lahko
kupec, vendar očitno ni zainteresiran. Pričakujemo, da se bo sklad ponovno pritožil, saj na
njegovem segmentu ne bo zaokrožitve zemljišč. Odpravljajo se nejasnosti glede lastniških
deležev. Upravna enota se je odločila, da bo sledila le temu napotku drugostopenjske
odločbe, vendar le-ta ni ekspliciten. Meni, da se upravičeno pričakuje ponovno pritožbo, saj
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sklad kot gospodarska družba z naslova odkupa zemljišč za obvozno cesto ne prejema
izplačila, zato izkazuje deficit.
Župan povzame, da bodo svetnikom in javnosti podane konkretne informacije, ko bodo
znane. Glede stroškov posla LUZ bodo podatki predstavljeni na prihodnji seji. Glede
avtobusnih prevozov in enotne vozovnice bo zadeva preverjena na LPP in Alpetour.
Razpravi se pridruži občan Tilen Jeraj in v odgovoru Žigi Janežiču, poda mnenje, da so
enotne vozovnice projekt Evropske unije, vendar Slovenija ni uspela v zadostni meri izčrpati
namenjenih sredstev, zato projekt stagnira. Glede novih postajališč se bo težko dogovoriti.

Po končani seji se je župan vsem zahvalil za pozornost in sejo zaključil ob 20:28.

Zapisala:
Kaja Zupanek, dipl. kom. (UN)
Svetovalka III

Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice
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