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Številka: 011-01/2008-019 
Datum: 10.11.2008 
 
 
Zadeva: Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta  Občine Vodice,  

ki je bila v torek 4. novembra 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 in Franc Seršen;  
župan:  Brane Podboršek; 
občinska uprava: Ranko Štingl, Tatjana Resman, Miran Sirc, Rado Čuk; 
 
ODSOTEN: Roman Černivec, Peter Podgoršek, Alojzij Kosec (opravičili odsotnost) 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16. redne, 2 in 3. korespondenčne seje 
3. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2008 (hitri 

postopek) 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih 

pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice 
5. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je predstavil dnevni red. 
 
17.1.1. SKLEP: Predlagani dnevni red za 17. sejo se potrdi. 
Za sklep jih je glasovalo 11 (soglasno). 
 
 

2. Potrditev zapisnika 16. redne, 2. in 3. korespondenčne seje 
Razprave ni bilo. 
 
17.2.1. SKLEP: Zapisnik 16. redne seje se potrdi. 
Za sklep jih je glasovalo 10. 
17.2.2. SKLEP: Zapisnik 2. korespondenčne seje se potrdi. 
Za sklep jih je glasovalo 7. 
17.2.3. SKLEP: Zapisnik 3. korespondenčne seje se potrdi. 
Za sklep jih je glasovalo 9. 
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3. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 

2008 (hitri postopek) 
Župan je predstavil glavne poudarke in razloge za rebalans. Najprej na področju 
infrastrukture: investicijski ciklus kanalizacije se realno v tem letu ne bo začel, 
prav tako tudi ne obnova na krvavškem vodovodu. Drug pomemben razlog je 
sanacija OŠ Vodice zaradi posledic neurja. Na prihodkovni strani je znaten priliv s 
strani Zavarovalnice (OŠ) 200.000 € ter obljuba Ministrstva za šolstvo in šport za 
obnovo šole za 100.000 €. Zaradi gospodarske krize pa ni uspela dražba za 
prodajo zemljišč kar je za občinski proračun zelo neugodno dejstvo.  
Župan je predstavil tudi predloge Odbora za finance, ki bodo vključeni v predlog 
odloka o spremembi proračuna.  
Župan je tudi pojasnil da predvidenega zadolževanja v tekočem letu ne bo. 
Mojca Ločniškar je predlagala, naj bi občina ne načrtovala investicij, ki presegajo 
njene investicijske sposobnosti in naj ne prodaja zemljišč za vsako ceno. 
Predlagala je tudi, naj se ponovno preračuna ekonomsko ceno vrtca. Zastavila je 
še nekaj vprašanj glede sredstev za gasilce, glede obsega nepremičnin, ki bi bile 
lahko vir za financiranje lastne udeležbe pri načrtovanih investicijah ter glede 
ustreznosti NRP-jev. 
Aco Šuštar je pohvalil načrtovani način financiranja ČN in glavnega kanala s 
sredstvi iz kohezijskih skladov, pohvalil rebalans  brez kreditov, obžaloval pa, da 
ni izdelan razvojni program kot je predlagal in imenovana ekipa, ki bi ga vodila ter 
verjetno tudi več iztržila za že prodana zemljišča. 
Anton Kosec je izrazil zadovoljstvo, da ne bo potrebno najemanje kredita, glede 
trženja zemljišč pa menil, da bi bilo višjo ceno morda mogoče doseči z večjim 
vložkom. Glede izgradnje centra Vodic je povedal, da se bodo zadeve 
premaknile, ko bo sprejet OPN za celo občino oz. po pridobitvi smernic in prvi fazi 
javne razgrnitve. 
17.3.1. Občinski svet potrjuje Odlok o spremembi odloka o proračunu 
Občine Vodice za leto 2008 skupaj s predlogi Odbora za finance. 
Za potrditev sklepa jih je glasovalo 8. 
 
 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice 

 
Župan je spomnil na dosedanjo proceduro sprejemanja, na pridobljene smernice 
ter predlagal, da se prečiščen in usklajen tekst sprejme.   
 
17.4.1. SKLEP: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice se potrdi. 
Za potrditev sklepa jih je glasovalo 12. 
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5. Pobude, predlogi in vprašanja  
 

• Aco Šuštar je opozoril na poškodovano prometno tablo v Bukovici, vprašal 
o poteku postopka spreminjanja prostorskih aktov in kdaj naj bi bile pobude 
rešene oz. obravnavane.  Tatjana Resman je pojasnila, da so pobude in 
predlogi vloženi na ustreznem mestu in da je ves potek sedaj v rokah 
državnega birokratskega aparata. Glede poškodovanega prometnega 
znaka, pa je župan zagotovil da bo popravljen oz. zamenjan.  

 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri 
 
Zapisnik pripravil:                
Rado Čuk, višji svetovalec I 

 
 
ŽUPAN OBČINE VODICE  

      Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.  
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