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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  

 
Številka: 011-06/2010-058 
Datum: 24.10.2012 

 
 

Zadeva: Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vodice,  
       ki je bila v  torek, 23. oktobra  2012 ob 18. uri,  v sejni sobi  
               Kopitarjev trg 1, Vodice  
 

PRISOTNI:  

Občinski svet: Jožef Rozman, Peter Podgoršek, Anton Kosec, Sašo Sodnik, Friderik 
Pipan,  ddr. Tomaž Gyergyek, Mojca Ločniškar, Marjan Podgoršek, Miha Bergant,  
Anton Kokalj, Maksimiljan Alfirev, Metka Marolt Pozderec;  
Župan: Aco Franc Šuštar;  
Občinska uprava: mag. Nataša Hribar, Miran Sirc  in Rado Čuk; 
Mediji: Monika Kubelj  – Kopitarjev glas,  
Odsotni: Anton Logar, Mirjana Grgić (opravičila odsotnost), Brane Podboršek;  
 
 
DNEVNI RED  
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice 
3. Sprememba Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2012 (hitri postopek) 
 
Župan je pozdravil prisotne in opravičil začasno odsotnost Antona Kokalja in ddr. 
Tomaža Gyergyeka. 
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je najprej predstavil razloge za sklic izredne seje t.j. kandidiranje na državni 
razpis za energetsko sanacijo osnovne šole Vodice. 
Mojca Ločniškar je predlagala umik 2. točke in obravnavo zapisnika na redni seji. 
Anton Kosec je menil, da v kolikor predlog ni podkrepljen s poslovniško določbo, tudi 
ni utemeljen. 
 
1i.1.1. SKLEP: Z dnevnega reda se umakne 2. točka. 
Za sklep je glasoval 1, proti 9. Sklep ni bil sprejet. 
 
1i.1.2. SKLEP: Občinski svet občine Vodice potrjuje predlagani dnevni red za 1. 
izredno sejo. 
Za sklep jih je glasovalo 9. Sklep je bil sprejet.  
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2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice 

 
Mojca Ločniškar je predlagala, da se zapis njene razprave na strani 6 popravi in v 
nadaljevanju narekovala besedilo. 
Anton Kosec je predlagal popravek navedbe njegove razprave na strani 9. 
 
1i.2.1. SKLEP: Razprava Mojce Ločniškar na strani 6 se popravi tako, da se 
povzetek njene razprave zaključi z besedilom: »…na prostovoljni osnovi«. 
Preostali tekst do konca odstavka se črta in nadomesti z naslednjim 
besedilom: »Predlagala je, naj se ljudem jasno pove kakšen tip KS se 
ustanavlja. Da ne bodo pravne osebe in da ne bodo imele svojega 
premoženja.«    
Za sklep jih je glasovalo 10. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
1i.2.2. SKLEP:  Razprava Antona Kosca na strani 9 se popravi tako, da se del 
stavka »…v spomin človeku, ki so ga…«, nadomesti z » …v spomin na ljudi, ki 
so jih kot domoljube …« 
Za sklep jih je glasovalo 10. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
1i.2.3. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje zapisnik 20. redne seje 
skupaj s predhodno potrjenimi popravki. 
Za sklep jih je glasovalo 10. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 

3. Sprememba odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2012 (hitri postopek) 
 
Direktorica občinske uprave mag. Nataša Hribar je predstavila spremembe 
proračuna. Prisotne je seznanila, da se v obstoječi proračun umešča nova postavka 
091 223 – energetska sanacija v višini 20.000 €. Sredstva  se zagotavljajo z 
zmanjšanjem PP 042 202 – oskrba s pitno vodo. Formalno se mora zaradi 
kandidiranja na razpis odpreti tudi nov NRP, ki je namenski za ta projekt. 
Maksimiljan Alfirev je podprl kandidiranje občine za pridobitev kohezijskih sredstev, 
vendar je menil, da bi postopka rebalansa ne bilo potrebno voditi s sklicem izredne 
seje, pač pa bi lahko župan linearno vsako proračunsko postavko zmanjšal za npr. 
50 € in s tem zagotovil zahtevani znesek, o čemer bi svetnike lahko obvestil 
korespondenčno. Na ta način bi ravnal bolj varčno, izognili pa bi se tudi objavi in 
izdaji nove številke uradnega glasila. 
Anton Kosec je podprl predlog rebalansa in izpostavil določbo PURES-a, ki 
predvsem projektantom nalaga načrtovanje energetsko varčnih stavb, posledično pa 
tudi lastnikom nalaga skrb za energetsko sanacijo. Glede sklica izredne seje je menil, 
da je pri zagotovitvi sredstev potrebno upoštevati tudi proceduralni vidik, saj mora biti 
vloga na razpis nesporna tudi po tej plati. Vprašal je še ali v predmetni razpis sodijo 
tudi gasilski domovi, ki so na nek način tudi javne zgradbe.  
Miran Sirc je pojasnil, da je v proračunu potrebno imeti svojo proračunsko postavko z 
ustreznimi NRP-ji – dokazilo o tem je sestavni del vloge. Gasilni domovi ne sodijo v 
ta razpis, ampak le objekti v lasti lokalnih skupnosti. Obenem pa mora biti vrednost 
investicije najmanj 200.000 € (kar pri manjših objektih ni dosegljivo). Izpostavil je 
možnost, da Občina na razpisu (zagotovljenih je 52 mio € sredstev) kljub 
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prizadevanjem, da doseže čim višje število točk ne uspe, saj bodo imeli prednost 
objekti, ki so večji in še bolj potrebni obnove.     
Mojca Ločniškar je vprašala, ali je glede na zelo kratek rok (2.11.2012) izvajalec že 
izbran? 
 
Na sejo sta ob 18.35 prišla ddr. Tomaž Gyergyek in Anton Kokalj. 
 
Župan je pojasnil, da pogovori tečejo s tremi potencialnimi izvajalci med katerimi bo 
takoj po sprejemu rebalansa enemu izmed njih oddano naročilo. Sanacija OŠ je 
ovrednotena na cca 450.000 €, medtem ko ostali objekti, v katerih se odvija 
pridobitna dejavnost (npr. gostinski lokal, stanovanja ipd.) ne morejo kandidirati na ta 
razpis. Ocena je, da bi lahko zbrali do 65 točk, ni pa mogoče predvideti kam se bo 
med drugimi udeleženci Občina Vodice uvrstila. Glede izbranega načina sprejemanja 
rebalansa je pojasnil, da je bil sklic izredne seje najbolj primerna oblika, saj tudi načrt 
razvojnih programov lahko sprejme le občinski svet. 
 
1i.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Spremembe odloka o 
proračunu Občine Vodice za leto 2012. 
Za sklep jih je glasovalo 9. Sklep je bil sprejet. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40       
 
Zapisnik pripravil          
Rado Čuk, višji svetovalec I              
      
    
        Župan Občine Vodice  
        ACO FRANC ŠUŠTAR 

 


