OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Občinski svet

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

Številka: 011-01/2008-021
Datum: 30.12.2008

Zadeva: Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek 22. decembra 2008 ob 19. uri v sejni
sobi, Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Tone Logar, Primož Rebolj, Mojca Ločniškar, Jože
Rozman, Mateja Gubanc, Romana Černivec, Miha Bergant, Leopoldina Kranjec,
Anton Kosec, Aco Šuštar, Franc Seršen, Roman Černivec, Peter Podgoršek, Alojzij
Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Ranko Štingl, Liljana Djerkovič, Miran Sirc, Marjana Mohorič,
Stojan Smerkolj, Rado Čuk;
mediji: Alenka Jereb
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Sklep o povišanju cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v
Občini Vodice
4. Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vodice – 1. branje
5. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci,
Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice,
Občine Komenda, Občine Slovenske Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine
Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem
6. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Vodice
7. Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega
sistema in čistilne naprave v Občini Vodice – hitri postopek
8. Odlok o spremembi odloka o NUSZ
9. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ v letu 2009
10. Sklep o prodaji zemljišč ob Kocljevi ulici
11. Začasno financiranje občine Vodice v letu 2009 - informacija
12. Pobude, predlogi in vprašanja

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red in predlagal umik 10. točke z obrazložitvijo, ker
zainteresirani niso uspeli doseči končnega soglasja.
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18.1.1. SKLEP: 10. točka se umakne z dnevnega reda.
Za sklep jih je glasovalo 14.
17.1.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Sklep o povišanju cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Vodice
4. Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vodice –
1. branje
5. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica,
Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine
Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenske Bistrica,
Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na
Gorenjskem
6. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini
Vodice
7. Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Vodice – hitri
postopek
8. Odlok o spremembi odloka o NUSZ
9. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ v letu 2009
10. Začasno financiranje občine Vodice v letu 2009 - informacija
11. Pobude, predlogi in vprašanja
Za sklep jih je glasovalo 14.

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
Razprave ni bilo.
18.2.1. SKLEP: Zapisnik 16. redne seje se potrdi.
Za sklep jih je glasovalo 12.
3. Sklep o povišanju cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Vodice
Ker je dosedanji izvajalec pomoči na domu Zora plus d.o.o. prenehal z izvajanjem
koncesije, je Občina sklenila začasno pogodbo z Zavodom Comett. Zaradi rasti
stroškov je podan predlog za povišanje cene storitve za 18,8 %.
Delo Zavoda in storitve pomoči družini na domu je predstavila direktorica Helena
Čampa.
18.3.1 SKLEP: Občinski svet sprejme sklep o povišanju cene socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Vodice v predlagani obliki.
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Za sklep jih je glasovalo 15 (soglasno).
4. Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini
Vodice – 1. branje.
Obrazložitev k sprejemu novega odloka in glavne novosti novele energetskega
zakona je podal Miran Sirc. Direktor Petrol Plina, d.o.o. mag. Franc Dover je orisal
trenutno
situacijo v kateri se nahaja koncesionar ter izrazil pričakovanje
konstruktivnega pristopa k sporazumni modifikaciji koncesijske pogodbe.
18.4.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejema predlog Odloka o
izvajanju lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vodice v 1. branju.
Za sklep jih je glasovalo 15 (soglasno).
5. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana,
Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič,
Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda,
Občine Slovenske Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja
Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem.
Uvodno obrazložitev je podal mag. Franc Dover. Razprave ni bilo.
18.5.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice daje soglasje k Splošnim pogojem
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci,
Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine
Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenske Bistrica, Občine Slovenske
Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem.
Za sklep jih je glasovalo 15 (soglasno).
6. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v
Občini Vodice
Uvod je podal župan. K predstavitvi predloga in razlogov za spremembo cene je
povabil ravnateljico vratca Hedviko Rosulnik. Izpostavila je način obračunavanja
stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. K povišanju cen je
nujno pristopiti, saj se od leta 2003 do 2007 ekonomska cena ni spreminjala.
18.6.1.SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o potrditvi cene
programov v vrtcu Škratek Svit Vodice v predlagani višini in obliki.
Za sklep jih je glasovalo 15 (soglasno).
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7. Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Vodice – hitri
postopek
Vsebino in namen odloka je predstavil Miran Sirc.
Roman Černivec je predlagal, naj bi se občanom izstavilo potrdilo ali dobropis z
zneskom koliko je sredstev, ki so se zbrala v času od uvedbe takse. Zaprosil je tudi
za poročilo o višini vseh zbranih sredstev iz naslova takse za vzpostavitev
kanalizacijskega sistema.
Anton Kosec je spomnil na historiat sprejemanja in uvedbe takse, ki je zanašala 40
SIT/m3. Sam je temu nasprotoval, pa tudi nekateri občani takse niso hoteli plačevati.
Miran Sirc je pojasnil, da so podatki iz javnih evidenc dosegljivi vsakomur in da je se
je iz naslova takse zbralo med 200.000 do 250.000 €.
Župan je predstavil in predlagal amandma, ki je bil oblikovan na seji Odbora za
komunalo.
18.7.1. SKLEP: V 2. členu odloka se doda naslednji drugi odstavek:
»Evidentirana taksa bo za vsakega uporabnika upoštevana kot dobropis ob
plačilu povračila za priklop na javno kanalizacijsko omrežje oz. na drug
primeren način v postopku priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.
Uporabnikom, ki jim do končnega roka za izgradnjo sistema za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda, opredeljenega v občinskem Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ne bo omogočen priklop na
javno kanalizacijsko omrežje, bo evidentirana taksa vrnjena v naslednjem
proračunskem letu po izteku tega roka.«
Za sklep jih je glasovalo 12.
18.7.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o razveljavitvi
Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne
naprave v Občini Vodice, katerega se objavi v naslednji številki Uradnega
glasila Občine Vodice
Za sklep jih je glasovalo 12.
8. Odlok o spremembi odloka o NUSZ
Župan je predstavil spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča. Predvsem gre za uskladitev s spremenjeno zakonodajo. Predlagal je tudi
popravke v predlaganem tekstu.
18.8.1 SKLEP: V 3. členu predlaganega odloka se v 1. odst. navedba 17. člena
popravi v 12. člen. V zadnjem odstavku pa se faktor 0,2 popravi v 0,1. Doda se
nov 6. člen ki se glasi: Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu
Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 1.
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18.9.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o spremembah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, skupaj s sprejetimi
dopolnitvami 18.8.1 sklepa.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 1.
9. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ v letu 2009
Župan je predstavil predlog sklepa in nekatere popravke.
Aco Šuštar je nasprotoval povišanju nadomestila in menil da ni potrebno. Roman
Černivec je izrazil nasprotovanje povišanju vrednosti točke. Mojca Ločniškar je
ugotovila, da je NUSZ za fizične osebe precej drag ter da je skupni prihodek 4-krat
višji od ocene, ki jo predvideva Ministrstvo za finance
18.9.1 SKLEP: Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2009 se
sprejme skupaj s popravki v preambuli, kjer se 15. člen popravi v 17. člen,
navedek Ur. gl. se iz 6/01 popravi v 8/05, v obeh členih pa se letnica namesto
2008 popravi v 2009.
Za sklep jih je glasovalo 8, proti 6.
10. Začasno financiranje občine Vodice v letu 2009 – informacija
Župan je svetnice in svetnike obvestil, da je sprejel sklep o začasnem financiranju
Občine Vodice za obdobje januar – marec 2009. Opozoril je tudi na popravek 2.
člena pri navedbi Ur. gl. 2/08 namesto 5/08.
11. Pobude, predlogi in vprašanja

Župan je predstavil aktivnosti povezane s sanacijo osnovne šole. Glede sredstev
je povedal, da je Zavarovalnica Triglav nakazala odškodnino v višini 220.000 €,
medtem ko Ministrstvo za šolstvo kljub obljubam in sklepu vlade ni nakazalo še
ničesar. Kljub slabim vremenskim pogojem so dela zaključena v načrtovanem
obsegu (objekt je pokrit in v grobem zaprt), čez božično novoletne praznike pa bo
potekala sanacija učilnic, ki so bile prizadete zaradi zamakanja med deževjem.
Mojca Ločniškar je povedala, da se je na MŠŠ pozanimala in izvedela, da Občina
ni dopolnila vloge. Župan je pojasnil, da je 6. novembra osebno oddal dopolnjeno
vlogo in kljub zagotovilom, da bodo sredstva nakazana do 6. decembra se to ni
zgodilo. Roman Černivec je predlagal varčevalne ukrepe tam kjer je to brez škode
možno. Navedel je primer delovanja javne razsvetljave v naselju Ob grabnu, kjer
je še zelo malo vseljenih prebivalcev. Peter Podgoršek je vprašal zakaj je Občina
s spletne strani umaknila kataster. Župan je pojasnil, da je šlo le za spremembo
imena zaradi zamenjave izvajalca (namesto GIS je PISO). Aco Šuštar je vprašal
zakaj lastniki zemljišč ob cesti Bukovica Koseze še niso prejeli odškodnin. Župan
je pojasnil, da še ni pravnomočnih odločb GURSa. Takoj ko bodo, se bo postopek
odkupa nadaljeval kot je bil načrtovano.
Anton Kosec je izrazil podporo predlogu o preprečevanju onesnaževanja teme,
kjer je to mogoče. Župan je povedal, da Občina ravna v skladu z nacionalnim
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programom o osvetljevanju ter pripravlja predpis o zmanjšanju prekomernega
svetlobnega onesnaževanja. Kjer je tehnično to mogoče se zmanjševanje že
izvaja.
Župan je sejo zaključil s prazničnimi voščili ter svetnike obvestil, da se je občina
odpovedala novoletnemu obdarovanju (kot novoletno darilo so le svinčniki), denar
pa namenila v dobrodelne namene v višini 1000 €.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec I

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