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Številka: 011-01/2008-010 
Datum: 19.5.2008 
 
 
Zadeva: Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta  Občine Vodice,  

     ki je bila v četrtek, 24. aprila 2008 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, Miha Bergant, 
Leopoldina Kranjec, Anton Kosec, Alojzij Kosec,  Aco Šuštar in Primož Rebolj;  
župan:  Brane Podboršek; 
občinska uprava: Nataša Hribar, Marjana Mohorič, Rado Čuk; 
 
ODSOTEN: Franc Seršen (opravičil odsotnost) 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
3. Odlok o zaključnem računu Občine Vodice za leto 2007 (I. branje) 
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice (II. branje) 
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice (II. 

branje)  
6. Sklep o financiranju političnih strank v občini Vodice za leto 2007 
7. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je predstavil dnevni red in predlagal, da se za 7. točko uvrsti sklep o 
imenovanju komisije za razpolaganje z občinskim premoženjem. Roman Černivec je 
nasprotoval obravnavanju točke dnevnega reda za katero je bilo na seji posredovano 
dodatno gradivo »občina prodaja«. 
 
14.1.1. SKLEP: Dnevni red se dopolni z novo 7. točko: Sklep o imenovanju 
komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s tvarnim premoženjem 
občine Vodice. 
Za sklep jih je glasovalo 12. 
 
13.1.2. SKLEP: Občinski svet za 14. redno sejo sprejme naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
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2. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
3. Odlok o zaključnem računu Občine Vodice za leto 2008 (I. branje) 
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice (II. branje) 
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice (II. 
branje)  
6. Sklep o financiranju političnih strank v občini Vodice za leto 2007 
7. Sklep o imenovanju komisije za vodenje in nadzor postopka 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vodice 
8. Pobude, predlogi in vprašanja  

Za sklep jih je glasovalo 12. 
 
 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
 
Mojca Ločniškar je ocenila, da njeno stališče v razpravi pri 10. točki dnevnega reda 
na str. 8 ni bilo ustrezno povzeto. Povedala je, da  v nobeni dosedanji urbanistični 
rešitvi izgradnje novega središča Vodic ni bilo mišljeno, da bi območje urejanja 
segalo izven območja trikotnika, zato nasprotuje zaščitnim ukrepom na parc. št. 10/1 
in 11/1 k.o. Vodice. Roman Černivec je predlagal, naj se zapisnik piše bolj natančno. 
Anton Kosec je zahteval popravek zapisnika na 3. strani pri 5. točki dnevnega reda 
kakor je predlagal na seji sami, da se ustanovi poseben koordinacijski organ, kar naj 
se predpiše v obeh odlokih, ter popravek zapisnika na 8. strani pri 10. točki, kjer naj  
se del razprave zapiše bolj natančno, predvsem v drugem stavku in začetku tretjega, 
prav tako pa na isti strani tudi pri 11. točki pri njegovi razpravi. Glede predloga 
Romana Černivca je menil, da je pri pisanju zapisnika potrebno upoštevati 
poslovniška določila. 
  
14.2.1. SKLEP: Zapisnik 13. redne seje se spremeni in dopolni v naslednjih 
točkah: 

• Na 3. strani se pri 5. točki dnevnega reda pri razpravi Antona Kosca  za 
3. stavkom doda naslednji stavek: »Zato je zaradi usklajenega 
razreševanja skupnih vprašanj in problemov obeh zavodov predlagal 
ustanovitev koordinacijskega organa, kar naj se predpiše v obeh 
odlokih«. 

• Na 8. strani se pri 10. točki črta razprava Mojce Ločniškar in nadomesti 
za naslednjim zapisom: » Mojca Ločniškar je povedala, da v nobeni 
dosedanji urbanistični rešitvi izgradnje novega središča Vodic ni bilo 
mišljeno, da bi območje urejanja segalo izven območja trikotnika, zato 
nasprotuje zaščitnim ukrepom na parc. št. 10/1 in 11/1.« 

• Na 8. strani se pri 10. točki del razprave Antona Kosca zapiše bolj 
natančno: »Občina bi morala namreč najprej sprejeti občinski prostorski 
načrt (OPN) za območje celotne občine, v nadaljevanju pa na njegovi 
podlagi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za celovito ureditev 
območja občinskega središča. Za gradnjo infrastrukture na območju ŠS 
14/2 in ŠO 14/1 pa je že bil sprejet program priprave OLN, ki…«   

• Na 8. strani pri 11. točki se pri razpravi Antona Kosca za besedno zvezo 
»naj se« doda besedi »ukinja in…«  

Za sklep jih je glasovalo 13. 
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14.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 13. redne seje skupaj z 
spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega sklepa. 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti je glasoval 1. 
 
 

3. Odlok o zaključnem računu Občine Vodice za leto 2007 (I. branje) 
 
Osnutek je na osnovi glavnih sestavin proračuna predstavil župan. Poudaril je, da so 
obrazložitve podane po navodilih, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. 
Povedal je, da je bila realizacija prihodkov sicer nekoliko manjša od načrtovane, 
manjši pa so bili tudi odhodki zaradi obveznosti prenesenih v leto 2008 na projektih: 
cesta v Pustnice, cesta Bukovica-Koseze, ki niso še zapadle v plačilo, jih bo pa 
potrebno plačati in nekaj del manj za vodooskrbo. Zaradi navedenega je bil ob koncu 
leta 2007 ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 53 tisoč €. 
Župan je predstavil tudi dva pomembnejša popravka in sicer glede obrazložitev na 
strani 2 kjer se tekst prve in druge alineje nadomesti z novim, prav tako pa tudi na 
strani 5 v okviru točke 403 – plačila domačih obresti (amandmaji so natančno 
navedeni v dodatnem gradivu in sklepu te točke). 
Župan je prisotne seznanil, da je osnutek odloka obravnaval  Odbor za finance, ki je 
predlagal nekatere dopolnitve in naslednje popravke: v samem naslovu se besedica 
»predlog« črta, dopiše pa se opomba  »osnutek« v desnem zgornjem kotu,  v 1. 
členu se za Občina Vodice doda »za leto 2007«.  
Nadzorni odbor je tudi obravnaval osnutek odloka ter predlagal Občinskemu svetu, 
da ga kot primernega  obravnava in sprejme. Predlagal je tudi nekatere popravke, kot 
npr. da se v 4. členu  pri točki C.XII namesto 31.12. preteklega leta napiše 31.12 
2006 (2006, vsaj v oklepaju). 
 
V razpravi je Roman Černivec najprej ocenil, da so nekatere obrazložitve premalo  
natančne, nato pa zastavil  naslednja vprašanja: Kakšna je bila vrednost nadzora za 
dela na lokalni cesti Mengeš Vodice in kdo je opravljal ta nadzor? Glede OLN pod 
cerkvijo, koliko je vrednost plačanih zemljišč do 31.12.2007, koliko je bilo plačanega 
komunalnega prispevka do 31.12. , na koliko je ocenjena vrednost celotne investicije, 
ter koliko je vrednost nadzora te investicije in kdo je ta nadzor izvajal. Glede 
investicije v Pustnicah (prostorska ureditev ŠS 14/33), pa je predlagal da občinska 
uprava predloži občinskemu svetu poročilo tehničnega in finančnega supernadzora 
pri objektu, da posreduje podatek koliko je vrednost del opravljenih do konca leta 
2007 in koliko stroškov se predvideva v letošnjem letu. Pri investiciji »knjižnica« ga je 
glede naročila malih vrednosti za notranjo opremo zanimalo,  koliko ponudb je 
pridobila občina za ta dela, kdo so bili ponudniki in ali je bilo Mizarstvo Stanonik 
najugodnejši ponudnik.    
Mojca Ločniškar je opozorila, da je navedba zneska »stanje na računih…4. člen 
C.XII« napačen, ker so to dejanska sredstva na poslovnem računu (pri rebalansu v 
lanskem letu je bilo popravljeno z dodatno alineo »sklad za drugo« in potem znesek 
ustrezno znižan). Predlagala je, da občinska uprava to ponovno prouči in ustrezno 
dopolni za drugo branje. Glede obrazložitev posebnega dela proračuna pogreša 
dodatna pojasnila zaradi razhajanj med realizacijo in sprejetim proračunom. 
Pojasnjeni morajo biti vzroki za take razkorake. Komentirala je presežek prihodkov 
nad odhodki kot »nič kaj razveseljiv«, saj je občina npr. pobrala ves komunalni 
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prispevek na območju OLN pod cerkvijo, vendar z njim ni financirala niti investicije za 
katero je bil namenjen, kaj šele da bi bila sredstva zadostna še za primarno 
infrastrukturo. Vedeti želi kolikšna je bila odmera komunalnih prispevkov, koliko 
znašajo vplačila in kolikšen del v odmerjenih komunalnih prispevkih se nanaša na 
infrastrukturo v OLN in koliko na obremenitev primarne infrastrukture. Glede bilance 
stanja se ji samo po sebi  ni zdelo nič sporno, je pa opazila, da ima precej neplačanih 
obveznosti  tudi JP Komunala Vodice kar pa ob skupnem seštevku situacijo bistveno 
spremeni. Zato sprašuje ali je občina za  obveznosti za investicije, ki jih izkazuje 
komunalno podjetje že nakazala sredstva ali jih še mora zagotoviti v okviru 
proračuna za 2008. Ugotovila je tudi nekaj neskladij v obrazložitvah (npr. pri 
društvih), kar želi da se do drugega branja uskladi. Prav tako je opozorila na 
neskladja med obrazložitvami in NRPji ter delom investicij, ki so potekala preko JP 
komunala Vodice. Prosila je še za pojasnila kaj pomeni prenos arhiva na elektronski 
medij, ker znesek ni majhen. Zanimalo jo je še, kako je mimo razpisa oz. pravilnika o 
financiranju društev mogoče podeliti dotacijo društvu in ob kakšni priliki oz. za kakšen 
namen? Glede na dejstvo, da v Programu nakupa nepremičnin ni mogoče najti 
podatka o neuspelem nakupu župnijskih zemljišč, je mogoče sklepati na 
neresničnost navedb glede oviranja izgradnje središča strani RKC. 
Župan je večino odgovorov na zastavljena vprašanja obljubil kot obrazložitve in 
dopolnitve odloka o zaključnem računu, na nekatera pa je pojasnila posredoval takoj. 
Glede arhiviranja je obrazložil, da gre za skeniranje celotnega občinskega arhiva in 
elektronsko aplikacijo po različnih ključnih besedah in geslih. Glede neskladij v 
obrazložitvah o izdatkih za društva je pojasnil, da so v obrazložitvah ponekod zneski 
zaokroženi na 1000 €, drugje pa so navedeni v točnih zneskih do € natančno. Glede 
društev je možna tudi enkratna podpora, ki je bila ob 10. obletnici dodeljena MePZ 
Biser (za garderobo), pred enim letom Godbi Vodice (za brošure ob 80. letnici). 
Glede opreme knjižnice je bil tako kot za ostala javna naročila izveden predpisan 
postopek. 
 
14.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme osnutek Odloka o 
zaključnem računu Občine Vodice za leto 2007 v predlagani obliki in nalaga 
občinski upravi, da ga pripravi za drugo branje upoštevajoč pripombe in 
predloge. 
Za sklep jih je glasovalo 8.   
 
 
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice (II. branje) 
 
Župan je povzel predloge Odbora za družbene dejavnosti, ki je obravnaval osnutek 
odloka ter predstavil amandma, ki dopolnjuje 18. člen.  
Primož Rebolj je glede razdruževanja sedanjega zavoda OŠ imel pomisleke glede 
finančnih posledic. Zagotovila o minimalnem dvigu stroškov kot jih je posredovala 
finančna služba zavoda (le 7000 €, kar je 1% vseh stroškov za vrtec),  ga niso 
prepričala. Anton Kosec je izrazil svoje pomisleke glede racionalnosti in 
obremenjevanja občinskega proračuna. S predlogom amandmaja, ki ga je 
sooblikoval, naj bi bil vzpostavljen primeren vzvod za reševanje morebitnih 
konfliktnosti med zavodoma. Glede same razdružitve, pa se je pridružil staršem in 
uslužbencem, ki jo podpirajo. 
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14.4.1. SKLEP: Občinski svet sprejme amandma v naslednjem besedilu: 
»Spremni se 18. člen tako, da se v celoti glasi: 
Zavod ima naslednje organe: 
- svet zavoda, 
- ravnatelj, 
- strokovni organi, 
- svet staršev. 
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in način 
izvolitve oziroma imenovanja je določena v pravilih zavoda. 
S pravili se določi sestavo in imenovanje koordinacijskega odbora OŠ Vodice 
in Vrtca Škratek Svit Vodice za reševanje skupnih vprašanj obeh zavodov. 
Skupni odbor mora biti ustanovljen v roku šestih mesecev od uveljavitve 
odloka.« 
Za sklep jih je glasovalo 9. 
 
14.4.2. SKLEP: Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vodice. 
Za sklep jih je glasovalo 9. 

 
 

5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice (II. branje)  
 
Tudi pri tej točki je župan predstavil amandmaje, razprave pa ni bilo. 
 
14.5.1.SKLEP: Občinski svet sprejme naslednji amandma k odloku: 
  - Spremeni se 2. člen tako, da se v celoti glasi:  
Zavod posluje pod imenom VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE  (v nadaljevanju 
vrtec).  
Sedež zavoda je Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice. 
Za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah, se v sestavo 
zavoda organizirajo: 
1. Vrtec Škratek Svit Vodice – centralna enota Vodice, Franca Seška cesta 15, 

Vodice, 
2. Vrtec Škratek Svit Vodice - enota Vrtec Skaručna,  Skaručna 6, Vodice,    
3. Vrtec Škratek Svit Vodice - enota Vrtec Utik, Utik 1, Vodice. 
Enote iz prejšnjega odstavka niso pravne osebe. 
V centralni enoti se vpisuje otroke za vse enote vrtca. Zavod lahko po 
predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v enoti vrtca, ustanovi 
novo enoto ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi. 
 - Spremeni se 3. člen tako, da se v celoti glasi:  
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»Zavod kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje 
obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. 
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. 
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil. 
- Spremeni se 15 člen tako, da se v celoti glasi:  
Organi zavoda so: 
    – svet zavoda, 
    – ravnatelj, 
    – strokovni organi, 
    – svet staršev, 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi 
predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in način 
izvolitve oziroma imenovanja je določena v pravilih zavoda. 
S pravili se določi sestavo in imenovanje koordinacijskega odbora OŠ Vodice 
in Vrtca Škratek Svit Vodice za reševanje skupnih vprašanj obeh zavodov. 
Skupni odbor mora biti ustanovljen v roku šestih mesecev od uveljavitve 
odloka. 
- Spremeni se 46. člen tako, da se v celoti glasi:  
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, 
opraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda ter uskladiti 
organizacijo dela zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od 
dneva uveljavitve tega odloka. 
V skladu z določili tega odloka dela in naloge do imenovanja ravnatelja zavoda 
opravlja vršilka dolžnosti Hedvika Rosulnik. 
Za sklep jih je glasovalo 9. 
 
14.5.2. SKLEP: Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda VRTEC ŠKRATEK Svit Vodice. 
Za sklep jih je glasovalo 9. 
 
 
6. Sklep o financiranju političnih strank v občini Vodice za leto 2007 
 
Župan je pojasnil, da na podlagi sklepa o financiranju političnih strank, ki ga je 
občinski svet sprejel v decembru 2007 sredstva za preteklo leto niso bila nakazana. 
Da bi zadostili formalnim zahtevam, je potrebno sprejeti predlagani sklep. Razprave 
ni bilo. 

14.6.1.SKLEP: Občinski svet Občine Vodice soglaša  z izplačilom sredstev 
političnim strankam za leto 2007, na podlagi Sklepa o financiranju političnih 
strank v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/07) Sredstva so 
zagotovljen v proračunu Občine Vodice za leto 2008. 
Za sklep jih je glasovalo 12. 
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7. Sklep o imenovanju komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Občine Vodice 
 
Župan je predstavil dosedanjo prakso  komisije pri prodaji zazidljivih občinskih 
zemljišč. Občina je za leto 2008 predvidela prodajo dveh  kompleksov in sicer na 
območju ŠS 14/1, to je v Vodicah ter  ŠS 11/3-3  v Polju. Naloga komisije je skladno z 
zakonodajo izpeljati postopek  prodaje. Predstavil je sestavo komisije. Trije člani so iz 
občinske uprave, dva iz občinskega sveta. Tajnik komisije je pravni strokovnjak.  
V razpravi je Roman Černivec nasprotoval imenovanju odvetnika Grilja za tajnika 
komisije, češ da župana zastopa v osebnih pravdah. Ker drugih predlogov ni bilo je 
župan predlagal komisijo v potrditev. 
 
14.7.1. SKLEP:  Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju 
s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 
18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, štev. 49/95 in 31/98, odl.US 
štev. U-I-250/98 in Uradno glasilo Občine Vodice štev. 2/98 in 7/98 in 15/04), 
Občinski svet Občine Vodice  imenuje Komisijo za vodenje in nadzor postopka 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vodice v naslednji sestavi: 

1. Rado Čuk, predsednik 
2. Miran Sirc, član 
3. Tatjana Resman, članica 
4. Alojzij Kosec, član 
5. Peter Podgoršek, član 

Za tajnika komisije se imenuje odvetnik Danilo Grilj. 
Komisija deluje v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin. 
Za sklep jih je glasovalo 10. 
 
 

8. Pobude, predlogi in vprašanja  
 

a) Mojca Ločniškar je predlagala, da bi bile občinske spletne strani bolj tekoče 
ažurirane; vprašala je, kakšne so aktivnosti za pripravo OPPNja na območju 
za katera je bil na prejšnji seji sprejet odlok o zaščitnih ukrepih (center Vodic); 

b) Roman Černivec je spomnil na pobudo, ki jo je dal glede usposobitve igrišča 
pri OŠ; ali je Odbor za družbene dejavnosti pobudo obravnaval in kdaj bo 
prišlo do realizacije? 

c) Alojzij Kosec je izpostavil problematiko oviranja prometa s strani tistih 
voznikov, ki imajo vhode na dvorišča zavarovana z ograjami, vendar premalo 
prostora za nemoteče dovoze. S tem je opozoril na nedopustnost izdajanja  
soglasij s strani upravljavca ceste; opozoril je tudi na poškodovane, pa tudi na 
nekatere neustrezne prometne znake, ki jih je potrebno zamenjati;  

 
Župan je obljubil vestnejše oskrbovanje spletnih strani. Glede OPPNja na območju 
ŠS 14/1 in ŠO 14/2 je povedal, da je načrtovan sestanek z lastniki, kjer naj bi se 
dogovorili o vsebini in postopkih. O obnovi igrišča Odbor za družbene dejavnosti še 
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ni razpravljal, ker se še ni sestal. Župan je opozoril tudi na nedopustno ravnanje 
mladine, ki z avtomobili in motorji vozi po igrišču  ter zelenicah pri OŠ. Priporočil je 
naj vsak po svojih močeh vpliva na mlade, da bi ne uničevali javnih dobrin. Glede 
prometnih znakov je župan povedal, da je že opravljen popis in naročena zamenjava, 
o številnih ograjah pa se je strinjal, da so narejene mimo občinskih predpisov in 
dovoljenj. Svetnikom je predlagal, naj se poslužijo tudi prijav na medobčinski 
inšpektorat, če ugotovijo take nepravilnosti.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri 
 
 
Zapisnik pripravil:                
Rado Čuk, višji svetovalec I 

 
 
ŽUPAN OBČINE VODICE  

      Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.  
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