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Številka: 011-01/2008-001 
Datum: 24.1.2008 
 
 
Zadeva: Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta  Občine Vodice,  

     ki je bila v četrtek, 27. decembra 2007 ob 19. uri v sejni  
     sobi, Kopitarjev trg 1, Vodice   

 

PRISOTNI:  

občinski svetniki: Janez Bilban, Tone Logar, Roman Černivec, Mojca Ločniškar, 
Jože Rozman, Mateja Gubanc, Romana Černivec, Peter Podgoršek, Primož Rebolj, 
Leopoldina Kranjec, Anton Kosec,Alojzij Kosec, Franc Seršen, Aco Šuštar;  
župan:  Brane Podboršek; 
občinska uprava: Ljijljana Djerkovič, Miran Sirc, Rado Čuk; 
mediji: Alenka Jereb - Kopitarjev glas;  
zunanji sodelavci: Damjan Stanonik – dir. JP; 
gostje: Roman Udir in Ivan Hočevar iz Komunala Kranj; 
občani: Anže Bergoč;   
 
ODSOTEN: Miha Bergant (opravičil odsotnost); 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne in 4. izredne seje 
3. Sprememba poslovnega načrta JP Komunala Vodice za  2007 
4. Obravnava občinskih podrobnih prostorskih načrtov in pripadajočih programov 

opremljanja zemljišč: 
a) OPPN Pokopališče Vodice 
b) OPPN Torovo 
c) OPPN Lokarje – komunalna infrastruktura 

5. Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje 
6. Sklep o financiranju političnih strank 
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
8. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vodice v Svetu zavetišča za male živali 

Horjul 
9. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je predstavil dnevni red in predlagal razširitev dnevnega reda s spremembo 
Pravilnika o štipendiranju v občini Vodice kot 9. točko. 
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Primož Rebolj je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 7. točka in na novo 
predlagana 9. točka. Prvo zato ker ni podane obrazložitve, pa tudi ni priloženih 
mapnih kopij iz katerih bi bilo razvidno za katere parcele gre, pri drugi pa ker se mu 
ne zdi prav, da bi ena oseba odločala o tem kdo v izjemnih primerih štipendijo dobi in 
kdo ne. 
Roman Černivec je zahteval, da se z dnevnega reda umakne točka 4, ker pri OPPN 
Torovo nastopa v vlogi investitorja župan, kar je po njegovem mnenju nedopustno in 
skregano z vsako zdravo logiko, obenem pa je predlagani prostorski načrt v 
nasprotju z zakonom o prostorskem načrtovanju. Umik  na novo predlagane točke 9 
pa je predlagal z obrazložitvijo, da si župan lasti preveč pravic, da bi kar sam odločal 
po svoji lastni presoji. V primeru, da točke ne bodo umaknjene je napovedal 
obstrukcijo seje strani opozicije. Kot glavni razlog je navedel neprimernost 
obravnavanja OPPN Torovo, kjer je investitor župan, češ da gre za nesprejemljiv 
precedan in moralno vprašljivo dejanje. 
Aco Šuštar je predlagal umik 4. točke  z dnevnega reda. Z naslednjo argumentacijo: 
Četrta točka je v neskladju s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki naj bi 
se izvrševal po naslednjem okvirnem terminskem planu:  najprej sklep o pripravi in 
objava v uradnem glasilu, nato uradna objava v medijih in na spletnih straneh, 
priprava osnutka OPPN-ja, za katerega je potrebno vsaj 30 dni, smernice, nosilce za 
urejanje prostora, za katere je tudi potrebno 30dni, priprava dopolnjenega osnutka, 
OPPN-ja 15 dni, javna razgrnitev osnutka, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 
preučitev pripomb in predlogov javnosti in dopolnjeni osnutek OPPN-ja, priprava 
stališč, priprava predlogov, menjava mnenj nosilcev urejanja prostora, sprejem 
usklajenega predloga na občinskem svetu in tako naprej. 
Alojzij Kosec je predlagal umik 4. točke z dnevnega reda ter svetoval, naj župan 
pristopi k reševanju ureditve na svojih parcelah po izteku mandata, češ da bi to bilo 
bolj etično. 
Anton Kosec je predstavil in utemeljil razloge , da se predlagani OPPN-ji obravnavajo 
na seji. Zatrdil je da so vodeni in pripravljeni v skladu s predpisi, še posebej s 
citiranim členom 57.  Začetek je bil že objavljen in uveden po takrat veljavni 
zakonodaji. Sedaj pa je v obravnavi osnutek prostorskega načrta z vsemi 
smernicami, tako da je ravno razprava na seji priložnost za posredovanje vsebinskih 
dopolnjevalnih ali spremljevalnih predlogov, do katerih se bo moral tako pripravljavec 
kot občinska uprava opredeliti, nato objaviti vsaj 30 dnevno javno razgrnitev, razpisati 
javno obravnavo, na kateri je prav tako mogoče posredovati predloge in spremembe 
ter končno sprejeti odlok.  
Napoved obstrukcije je ocenil kot nekonstruktivno in povabil k vsebinski razpravi. 
Župan je predlagal glasovanje o podanih predlogih glede dnevnega reda.   
 
11.1.1. SKLEP: Z dnevnega reda se umakne 4. točka. 
Za sklep jih je glasovalo 6, 8 proti. 
  
Opozicijski svetniki so zapustili sejo. 
 
11.1.2. SKLEP: Na dnevni red se uvrsti predlagana 9. točka, prejšnja 9. pa se 
preštevilči v 10.  
Za sklep jih je glasovalo 7. 
 
11.1.3. SKLEP: Z dnevnega reda se umakne točka 7. 



OBČINA VODICE 
Občinski svet 

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
tel: 01 - 833 26 10 

                    fax: 01 - 833 26 30 
 

 
www.vodice.si  

premozenje@vodice.si 

   

3 

Za sklep ni glasoval nihče, proti prav tako nihče. 
 
11.1.4. SKLEP: Občinski svet potrjuje predlagani  dnevni red skupaj s sprem 
embami tako da se glasi: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne in 4. izredne seje 
3. Sprememba poslovnega načrta JP Komunala Vodice za  2007 
4. Obravnava občinskih podrobnih prostorskih načrtov in 

pripadajočih programov opremljanja zemljišč: 
a) OPPN Pokopališče Vodice 
b) OPPN Torovo 
c) OPPN Lokarje – komunalna infrastruktura 

5. Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje 

6. Sklep o financiranju političnih strank 
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
8. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vodice v Svetu 

zavetišča za male živali Horjul 
9. Sprememba Pravilnika o štipendiranju v občini Vodice 
10. Pobude, predlogi in vprašanja  

 
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
 

2.  Potrditev zapisnika 9. redne seje  
 
Anton Kosec je zahteval, da se v zapisniku 4. izredne seje popravi zapis o 
predlagateljih posameznih sklepov. Prišlo je do uskladitve naslednjega besedila: 
 
11.2.1. SKLEP: Zapisnik 4. izredne seje se dopolni in sicer tako, da se na drugi 
strani, pred točko 4i.1.1., doda tekst: »opozicijski svetniki, so predlagali 
sprejem  naslednjih dveh sklepov:….«. Pred sklepom 4i.1.3. se doda naslednje 
besedilo: »Občinski svet je glasoval o predlogu svetnika Janeza Bilbana«. 
Besedilo pred sklepom 4i.1.4. se dopolni, tako da se v celoti glasi: »Anton 
Kosec je predlagal naj se za območje občinskega središča izdela občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN).  Mojca Ločniškar je med oblikovanjem 
sklepa podprla predlog Antona Kosca in umaknila svoj predlog.« 
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
11.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 10. redne in 4. izredne seje z  
dopolnitvami iz predhodnega sklepa. 
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
 

3. Sprememba poslovnega načrta JP Komunala Vodice za  2007 
 
Direktor Javnega podjetja Komunala Vodice Damjan Stanonik je na osnovi 
obrazložitev spremenjenega finančnega načrta JP podanih v gradivu, pojasnil 
posamezne postavke in razloge zanje. 
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Na seji prisotni direktor Komunale Kranj Ivan Hočevar je predstavil funkcioniranje 
podjetja in lastniško strukturo po deležih občin glede na porabo vode. Predstavil je 
natančne delilnike stroškov, obenem pa s svojega zornega kota podprl predloge, ki 
jih je predlagal dir. JP Komunala Vodice. Gre namreč za evidentne stroške, ki so 
nastali zaradi večjih okvar in sanacije sistema.  
 
Anton kosec ga je vprašal glede dolgoročne stabilnosti krvavškega vodnega vira ter 
kakšni so razlogi Občine Mengeš, da se odpoveduje dosedanjemu viru. 
 
Direktor je zatrdil, da je vir vode stabilen. Da je voda cenejša, ker gre za gravitacijsko 
(ni črpanja) zbiranje vode. Občina Mengeš se odpoveduje investiciji v krvavški 
vodovod, ker želi biti oskrbovana iz vrtin, kar posledično vodo sicer draži. Za 
zagotavljanje bodoče neoporečnosti krvavške vode se pripravlja izgradnja vodarne s 
čistilno napravo, da bi v primeru kalitve ob havarijah in podobno, zagotovili zadostno 
količino čiste vode. Povedal je, da iščejo dodatne vire (v občini Cerklje ob vodarni 
Grad) in rezervna črpališča (podobno kot ga občina Vodice že ima), da bi ne prišlo 
do pomanjkanja vode ob nezaželjenih vremenskih ali kakšnih drugih dogodkih.   
 
Župan se je zahvalil gostom, svetnikom pa napovedal širšo razpravo o vodooskrbi ob 
sprejemanju proračuna za leto 2008. 
 
11.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme predlagane spremembe 
finančnega načrta JP Komunala Vodice d.o.o. 
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
 

4. Obravnava občinskih podrobnih prostorskih načrtov in pripadajočih 
programov opremljanja zemljišč: 

a) OPPN Pokopališče Vodice 
b) OPPN Torovo 
c) OPPN Lokarje – komunalna infrastruktura 

 
Peter Lovšin je predstavil proceduro in vodenje postopka ter zatrdil, da je v skladu s 
področno zakonodajo. Z ozirom na dejstvo, da so bili odloki temeljito obravnavani 
tako na Odboru za komunalo kot na Komisiji za prostor je predlagal, da vsebinski 
vidik predstavi predsednik in podžupan Anton kosec. Glede OPPN.ja – pokopališče, 
je izpostavil predlog odbora, da se uvede še ena pešpot, predvsem za primere, ko se 
sprevod razvije neposredno iz mrliške vežice do grobnega mesta. Pri OPPN - Torovo 
je izpostavil bogato komunalno opremljeno območje. Pri tem je potrebno uskladiti 
območje glede enostavnih objektov ter natančno opredeliti in eksplicitno navesti 
stroškovni del, razdelan v tabeli. OPPN - Lokarje je bil obravnavan že dvakrat. 
Največji poudarek so namenili cestišču ter predaji javne infrastrukture upravljavcu 
pred pričetkom urejanja zasebnega sektorja. Anton Kosec je zavrnil vse očitke glede 
neustreznosti postopka sprejemanja , saj so upoštevani vsi predpisi s tega področja. 
Predolgi matičnih teles, ki so zapisani in so bili ustno podani le kot informacija, se 
upoštevajo kot pripombe v javni obravnavi. 
Župan je pozval pripravljavce odlokov in strokovne službe, da upoštevajo pripombe. 
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11.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme dopolnjen osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Pokopališče Vodice in 
ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev z zagotovitvijo javne obravnave v 
tem času.   
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
11.4.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme dopolnjen osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Torovo in ga posreduje 
v 30 dnevno javno razgrnitev z zagotovitvijo javne obravnave v tem času. 
   
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
11.4.3. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme dopolnjen osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Lokarje – komunalna 
infratsruktura in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev z zagotovitvijo 
javne obravnave v tem času.   
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
 

5. Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje 

 
Miran Sirc je predstavil Pravilnik, v katerem so po zahtevi Občinskega sveta na 
predhodni seji, odpravljene napake in pomanjkljivosti v preračunavanju in 
usklajevanju količin. Z uveljavitvijo Pravilnika se uvaja zaračunavanje meteorne 
kanalizacije skladno s prispevno površino (beri tloris površine strehe). 
Razprave ni bilo. 
 
11.5.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Pravilnik o povračilih za 
priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki z dnem uveljavitve 
nadomesti Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Vodice, št. 6/05. 
Za sklep jih je glasovalo 8. 
 
 

6. Sklep o financiranju političnih strank 
 
Župan je predstavil Sklep o financiranju strank. 
Požupan  je opozoril, da nestrankarske liste ne morejo participirati pri teh sredstvih, 
da pa je v prejšnjem mandatu Občinski svet sprejel sklep, da se sredstva namenjena 
strankam na podlagi števila pridobljenih glasov, prelijejo na postavko namenjeno 
delovanju svetniških skupin. 
 
11.6.1. SKLEP: Občinski svet sprejme predlagani sklep o financiranju političnih 
strank v Občini Vodice. 
Za sklep jih je glasovalo 8. 
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7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Župan je prestavil sklep in razloge za ukinitev javnega dobra. Predvsem gre namreč 
za zahteve mnogih investitorjev, da jim ob gradnji infrastrukture Občina podeli 
brezplačno služnost, medtem ko mora Občina velikokrat prav pri pridobivanju 
služnosti nameniti določena sredstva. 
Anton Kosec je opozoril na nevarnost ukinitve javnega dobra zaradi možnosti 
priposestvovanja nepremičnine, kar sedaj na javnem dobru ni mogoče.  
Župan je predlagal potrditev sklepa, sam pa se je obvezal, da bo pred vložitvijo 
sklepa v ZK  preveril pravno ustreznost in v primeru, da je tak sklep za  občino 
škodljiv zadrži izvajanje.    
 
11.7.1. SKLEP: Občinski svet sprejme predlagani sklep o ukinitvi javnega dobra 
na območju k.o. Šinkov Turn. 
Za sklep jih je glasovalo 5, 1 proti. 
 
 

8. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vodice v Svetu zavetišča za 
male živali Horjul 

 
Župan je predstavil predlog Zavetišča za male živali Horjul, da občina, ki ima z njim 
podpisano pogodbo imenuje v svet zavetišča svojega predstavnika. Predlagani 
Anton Logar je  s kandidaturo soglašal. 
Rado Čuk je predstavil historiat in stroškovno plat oskrbe za male živali, ki jo mora 
zagotavljati občina v primeru, da gre za najdene živali ali živali brez lastnika. 
 
11.8.1. SKLEP: V Svet zavetišča za zapuščene živali, Smrečje 55, Horjul, 
Občinski svet Občine Vodice imenuje Antona Logarja, Kamniška 64, 1217 
Vodice. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja in se posreduje na naslov  
Polona Samec s.p., Smrečje 55, 1354 Horjul. 
Za sklep jih je glasovalo 7. 
 

 
9. Sprememba Pravilnika o štipendiranju v občini Vodice 
 

Župan je predstavil predlog sprememb. Navedel je tudi razlog, da bi bilo omogočeno 
podeliti štipendijo posameznikom, ki sicer minimalno presegajo cenzus, bi pa si jo po 
drugih parametrih zaslužili in bi jim bila dodeljena sredstva iz neporabljene kvote. 
Anton Kosec je nasprotoval podeljevanju arbitrarne ali diskrecijske pravice in se 
zavzel za sprejemanje takih splošnih aktov, ki upravi dajejo nedvoumno podlago za 
pravilno odločanje. 
Anton Logar  je soglašal, da bi bila potrebna drugačna formulacija. 
Ker v nadaljevanju razprave  ni prišlo do ustrezno sprejemljivega predloga, je župan 
predlog sprememb pravilnika umaknil. 
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10. Pobude, predlogi in vprašanja 
  

Ni bilo pobud, vprašanj ali predlogov. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri 
 
Zapisnik pripravil:                
Rado Čuk, višji svetovalec I 

ŽUPAN OBČINE VODICE  
      Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.  
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