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Kopitariev tĺg 1r 1217 Vodice
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POTRJEN

Datum.
19. 4.2016
Številka 90000-0ł /2016-013

ZAP!SNIK

Zadeva:.

15. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 19. aprila 2016, ki je
sklicana s pričetkom ob 18: 00 uri, V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

Prisotni člani občinskega sveta:
Mija Cankar; Margareta Barle; Peter Podgoršek; Miran Vertačnik; JoŽe Podgoršek; Marjan
Podgoršek; Anton Aljaž; Mojca Ločniškar;Damijan Repnik; Anton Kosec; Ziga Janežić,.

odsotni člani:

o
.
.
.

Anton Logar;
Anton Kokalj;
AndraŽ Hönigsman;
Rok Cankar.

Poleg članov občinskega sveta, so bili na sejl prisotni še:

.
.
o
o
o
.
o
o
.
.
.
o
.

Majda Peterlin, direktorica občinske uprave;
MatjaŽ Gorčan, občinska uprava;
Miran Sirc, občinska uprava;
Rado Cuk, občinska uprava;
Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice;
Mateja Gubanec, članica Nadzornega odbora obcine Vodice;
Feliks Strehar, komandir PP Medvode;
lrena Karěnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva;
Jure Grilc, ravnatelj oŠVodice;
Hedvika Rosulnik, ravnateljĺca Vrtca ŠkratekSvit Vodice;
Jure Vrhovnik, direktor JP Komunala Vodice, d.o.o.;
Helena Cerin, Kopitarjev glas;
Aleš SenoŽetnik, Gorenjski glas.

Seja se je pričela ob í8: 20 uri.
Sejo je po pooblastilu Župana vodila Mija Gankar, zapisnik je pisal Matjaž Gorčan.

Pooblastilo je priloga originala tega zapisnika.

UGoToVlTEV

sKLEPcľosrl

Predsedujoča je občinski svet seznanila s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju
prisotnosti ob 18.22 uri prisotnih 'ĺ1 članov občinskega sveta. Predsedujoča je ugotovila, da
je svet sklepčen in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je priloŽena originalu zapisnika.
Predsedujoča je uvodoma prisotnim prebrala opravičilo župana za odsotnost na 15. redni seji
občĺnskega sveta občine Vodice.
>Spošŕovani kolegi, svetnice in svetniki, člani Nadzornega odbora oV, zaposleni v občinski
upravi, direktorji, novinarji in gostje, lepo pozdravljeni.

V

V priponki vam posredujem predlog novega dnevnega reda (bo natisnjen), kije skrajšan za
eno točko (Poročilo župana), katero bo predstavljeno na naslednji seji
ĺn pooblastilo ga. Miji Cankar za vodenje se7'e. Ga. Mijo prosim, da po uvodnem pozdravu na
sami sejito e-sporočilo, tudi prebere'

Zaradi zdravstvenih razlogov (močna angina) žal ne morem voditi 15. seje občinskega sveta
občine Vodice, še manj pa biželel, da s svojo prisotnostjo komurkoli od prisotnih podarim to
neprijetno zadevo, zato vam svo7b odsotnost na se/ s ŕem sporočilom opravičujem'
Glede na dejstvo, da je točk za sejo veliko in da so v glavnem večinoma zaključna poročanja
različnih zavodov ali organov iz leta 2015 in da je bilo večino poročil že predhodno
obravnavanih na odborih, menim, da bi morala sama seja potekati dokaj hitro. V vseh
poročilih dejansko ni nobene izrazite posebnosŕi in problematike oz. odstopanj od preteklih
let, ki bi terjale dodatna pojasnila oz dodatne ukrepe' Zato poročevalcem in svetnikom
predlagam, da poročanje in razpravo osredotočijo le na ključne zadeve.

Skupaj z zaposlenimi v upravi smo se potrudili, da smo skladno z finančnimi možnostmi
izvedli skoraj vse načftovane naloge. Nekatere so se iz objektivnih razlogov zamaknile za
obdobje enega leta. Vsekakor sem prepričan, da smo, ko gledamo celotno leto, biliuspešni
in da smo občino spet zapustili v boljšem stanju, kot je bila pred letom dni' Zavedati se je
potrebno, da imamo v zadnjih treh letih slabo finančno stanje in da bo žal tako tudi naslednje
proračunsko leto 2017. V danih okvirjih smo z viri gospodarili učinkovito in preudarno' Zato
sem prepričan, da smo kljub teŽkifinančni situaciji, uspešno zaključili leto 2015 in to prav na
vseh področjih delovanja občine, razen seyeda na investicijah.
Vsekakor se moram za te dosežke v imenu občine Vodice in v svojem imenu zahvaliti
številčniekipi ali bolje rečeno ekipam, ki so s svojim opravljenim delom, trudom,
sodelovanjem in doprinosom ustvarili uspeśnozaključeno leto. Skupajsmo dosegli uspehe
na različnih področjih in zato se ysern zaposlenim; v občinski upravi, v obeh zavodih, v
javnem podjetju, ter v ostalih organih, odborih in organizacijah, ki neposredno izvršujejo
naloge za potrebe naše občine in naših ljudi iskreno zahvaljujem. Seveda si Želimo, da tako
sodelovanje ostane tudi v prihodnje in da bodo zaključna letna poročila še naprej pozitivna.
Kot vedno gre posebna zahvala za sodelovanje tudi vsem svetnicam in svetnikom ter
nadzornikom.

občinskemu svetu občine Vodice Želim uspešno delo, gospe Miji Cankar želim dobro in hitro
vodenje, ostalim prisotnim na seji pa dobro počutje.<<
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PoTRDITEV DNEVNEGA REDA

Predsedujoča je v potrditev predlagala naslednjĺ dnevni red
Sprejet je bĺl naslednji sklep:

í5.1.íSKLEP

občinski svet občine Vodice za

15. redno

sejo potriuje naslednji

DNEVNI RED:

1.

2.
3.

4'

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika 'ĺ. dopisne seje

Letno poroöilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice >Medobčinski inšpektorat in
redarstvo< za leto 2015
2

V

5.
6.

ocena varnostnih lazmel na območju občine Vodice za leto 2015
Poročilo o izvajanju storitve Pomoči druŽini na domu - socialna

oskrba v letu 2015
7
Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč druŽini na domu v
občini Vodice za leto 2016
8. Letno poročilo JZ osnovne šole Vodice za leto 2015
9. Letno poslovno poročilo za leto 2015 Vrtec ŠkratekSvit Vodice
10. Sklep o soglasju za oblikovanje predvidenega števila oddelkov v
Vrtcu Skratek Svit Vodice za šolsko leto 2016ĺ2017 - predlog
'ĺ.
1
Poročilo o delu za leto 2015 Kn]ižnice ŠiŠka_ KnjiŽnica Vodice
12. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2015
1 3. A) Zaključni račun občine Vodice za leto 2015 _ predlog
B) Poročilo o realizaciji pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoŽenjem občine Vodice zaleto 2015
14. odlok o zapuščenih Živalih v obcini Vodice - predlog
15. Poročilo o opravljenem nadzoru >Nadzor nad razpolaganjem s
stvarnim premoŽenjem
16.Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru >Pregled morebitnega
oškodovanja premoŽenja občine Vodice, zaradi domnevno sporne
menjave nepremičnega premoŽenja v letu 2007<
17. Poročilo o opravljenem nadzoru >Nadzor namenskostĺ in smotrnosti
porabe proračunskĺhsredstev v Javnem podjetju Komunala Vodice,

'

d.o.o.<

18. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Vodice v letu 2015

19' Program ravnanja

2016

s komunalnimi odpadki v občinĺVodice za

leto

za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju
obvezne gospodarske javne sluŽbe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2016
21. Pobude, predlogi, vprašanja
20. Program

Razprave ni bilo.

Glasovanje:

Prisotnih. 11 članov;
10 članov;
PROTI: /

ZA.

Sklep je bil sprejet.
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PREGLED lN PoTRDITEV zAPlsNlKA í4. REDNE SEJE

Zapisnik je bĺl objavljen v gradivu, kije bĺl svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Pripomb ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

15.2.1SKLEP

občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik í5. redne
oběinskeqa sveta.

seje

Glasovanje o zapisniku:
Prĺsotnih: 11 članov;

ZA'.

10 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.
-t

v
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PREGLED !N PoTRDITEV zAPlsNlKA í. DoPlsNE REDNE SEJE

Zapisnik je bil objavljen v gradivu, ki je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Pripomb ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

í5.3.íSKLEP

občinski svet občine Vodice potrdl zapisnik 1. dopisne
občinskega sveta.

seje

Glasovanje o zapisniku:
Prisotnih: 11 ělanov;

ZA.

11 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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LETNO POROCILO SKUPNE OBCINSKE UPRAVE OBCIN TRZIN, KOMENDA,
LUKoVlcA, MENGEŠ,MoRAVcE tN VoDIcE DMEDoBclľsxl
INSPEKTORAT IN REDARSTVO( ZA LETO 2015

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev je podala lrena Karčnik, vodja Medobčĺnskega inšpektorata in redarstva.
lzvajanje inšpekcijskega nadzora in delo redarjev je v letu 2015 potekalo dobro ter je bĺl
doseŽen osnovni strateški cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V
preteklem letu je mogoče opaziti zmanjšano število kršitev prometnih predpisov. Pri
ugotavljanju kršitev cestnih prometnih predpisov so povprečne hitrosti vseh izmerjenih vozil
pod predpisano omejitvijo hitrosti, medtem ko se povprečne hitrosti kršitev na posameznih
lokacijah gibljejo okrog 'ĺ5 km/h nad omejitvamĺ. V občini vodice je najbolj kritičen odsek
Brniška cesta.

V lanskem letu je bil večji poudarek pri nadzoru varstva v cestnem prometu, prav tako pa se
je izvajalo sistematično tehtanje tovornjakov. Na območju občine Vodice je bilo izvedenih

takšnih 16 meritev.
S policijo se je izvajal skupni nadzor nad lastniki psov in sicer ali so psi na povodcih in ali
lastniki čistijo pasje iztrebke na javnih površinah.
Medobčinski inšpektorat je sodeloval tudi pri spĘemanju novih predpisov, med drugimi pri
Uredbi o odvajanju in öiščenju komunalne odpadne Vode, zakona o urejanju prostora in
Gradbenegazakona. Slednji prenaša pristojnost nad nadzorom gradenj enostavnĺh objektov
na občinske inšpekcije.

Razprava:
Anton Kosec je izpostavil, da je medobčinski inšpektorat opravičil svoj obstoj ĺn da gre za
enega boljših projektov obcine vodice od njene ustanovitve. Delo je strokovno opravljeno in
ima tudi pozitiven učinek na proračun občine. Država namreč sofinancira delovanje skupnih
medobčinskih uprav v višini 50 o/o. Predlaga, da občina preuči moŽnost delovanja še kakšne
skupne medobčinske uprave in sicer na področju javnih financ, priprave projektov za
kandidiranje na razpisih za sredstva EU in države in prostorskega razvoja. Vodjo
medobčinskega inšpektorata je vprašal, nad katerimi objekti v občini Vodice se je v
preteklem letu izvajal gradbeni nadzor.
Mojca Loönĺškar je izpostavila problematiko velikih povprečnih hitrosti na Brniški cesti ter
vprašala, ali se predvidevajo kakšni ukrepi na tem območju.

4
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lrena Karčnik je odgovorila, da je pri inšpekcijskem nadzoru objektov v občini šlo za nadzor
zaradi gradnje v varovalnem pasu ceste in je bila nato zadeva odstopljena gradbeni

inšpekciji.

Glede Brniške ceste pa je pojasnila, da je bila v preteklem letu >obdelana< v smislu merjenja
hitrosti in da je bilo pri tem ugotovljeno' da se povprečne izmerjene hitrosti ne zmanjšujejo.
Na tem odseku je probĺematičentudi tovorni promet. Kot preventivni ukrep je predlagala, da
bi se postavil dodatni prometniznak, ki označuje omejitev hitrosti.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

15.4.1SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejema Letno poročilo skupne

občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Vodice >Medobčinski inšpektorat in redarstvo<< za leto 20'15.

Prisotnih: '11 članov;
7A. 1'ĺ članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno
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OCENA VARNOSTNIH RAZMER NA OBMOCJU OBCINE VODICE ZA LETO
2015

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom razdeljeno pred pričetkom seje
obrazložitev je podal Felĺks Strehar, komandir PP Medvode

Feliks Strehar je uvodoma pojasnil, da s 1 . 12. 2015 prevzel vodenje Policijske postaje
Medvode in si Želi še naprej dobrega sodelovanja med policijsko postajo in lokalno
skupnostjo. Splošna ocena varnosti na območju občine Vodice za preteklo leto je dobra. V
preteklem letu ni bila zaznana nobena veöja kršitev javnega redu in miru, prav tako pa se ni
zgodilo nobeno hujše kaznivo dejanje zoper Življenje. Prav tako nĺ bilo nobene prometne
nesreče s smrtnim izidom, v primerjavi s preteklim letom pa se je povečalo število nesreč s
telesnimi poškodbami. V preteklem letu je bilo ugotovljenih preko 1400 kršitev cestno
prometnih predpisov , podanih je bilo tudi 31 predlogov okrajnemu sodišču.
V preteklem letu se je izvajalo usmerjeno nadzorovanje varnosti v cestnem prometu in sicer

neprilagojena hitrost, uporaba varnostnega pasu in uporaba mobilnega telefona med voŽnjo.
Pri nadzoru tovornega prometa je bilo ugotovljeno da so se kršitve prekoračitve dovoljenih
osnih obremenitev tovornih vozil in kršitve prekoraěitve največje dovoljene skupnih vozil
tovornih vozil glede na preteklo leto zmanjšale, povečalo pa se je kršitev neupoŠtevanje
največje dovoljene mase tovornĺh vozil in kršitev zakonskih dolocil glede delovnega öasa in
počitka voznikov tovornih vozil. V preteklem letu je bilo obravnavanih 33 voznikov pod
vplivom alkohola' Feliks Strehar je pozval, da se občane obvesti, da policijsko postajo
obveščajoo sumljivih osebah, ki se pojavljajo v okolici. Zaznatije namreč porast vlomov v
stanovanjske objekte. Kritični čas vlomov je med 14.oo in'ĺ6.00 uro'

Razprava:
Marjan Podgoršek je pohvalil delo policistov. Komandirju je predlagal, da se naj poveča
nadzor nad kolesarji in motoristi.
Anton Kosec je vprašal, kako stavka vpliva na varnost občanov, in če varnost ni zmanjšana
zakaj potem policisti stavkajo.

Feliks Strehar je odgovoril, da je prejšnji teden potekal nadzor nad enoslednimi voziĺĺ.lz
statĺstike je namreö razvidno, da se v zadnjem času povečala ogroŽenost kolesarjev na
relaciji Zapoge - Skaručna. Sama stavka poĺicistov ne vpliva na poslabšanje varnosti
občanov. V času stavke policisti izva1ajo manj represivnih ukrepov - glob, namesto tega pa
5
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se izda vei opozoril. Policisti se zavedajo svoje vloge v lokalni skupnosti, zato svojega dela
ne opušcajo. Ne glede na Vse pa so policisti za svoje delo premalo plačani.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice se je seznan il

15.5.í

SKLEP:

razmer na

u občine Vodice za leto 2015.

z

Oceno varnostnih

Glasovanje:

Prisotnih: 11 ölanov;
11 članov;
PROTI: /.

ZA.

Sklep je bil spreiet soglasno.
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PoRočlLo o lzVAJ NJU sToRlTVE PoMoČI DRUŽINI NA

soclALNA osKRBA V LETU 20í5

DoMU

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo 1ô na svoji seji obravnaval odbor za druŽbene dejavnosti ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.

obrazloŽitev je podal Rado Čuk.
Rado Cuk je uvodom opravičil odsotnost direktorice zavoda Comett Zavod za pomoč in nego
na domu, ga. Helene Čampa.
Koncesionär Comett Zavod za pomoč in nego na domu, storitev pomoč druŽini na domu v
občini Vodice opravlja od leta 2009 dalje' V letu 2015 se je mesečno število uporabnikov
gibalo med petimi in šestimi uporabnĺki, kar je v povprećju za pol uporabnika več kot v
preteklimi leti
[reteklem leiu. lz porocila je razvidno, da je število uporabnikov v primerjavi s
porastu,
_
saj je
v
storitev
is) nekoliko veěje (6 večje za 14o/o) in da sta število in zahtevnost
z
se
ukvarjali
nekatere uporabnike potrebno oskrbeti celo dvakrat dnevno. V celotnem letu so
pa
pri
z
dveh
11 občani - največ z nudenjem pomoci pri temeljnih dnevnih opravilih,
gospodinjsko pomoijo in pomoějo pri ohranjanju socialnih stikov, ker so osamljeni. Prav tako
še ;e poúečalazahtevnost in število storitev glede na preteklo leto. V letu 2015 je bilo tako
o/o
već,. Na dnevni ravni
opravljenih 2122 efektivnih ur, kar je v primerjavi z letom 2014 za 20
varstva za
programu
socialnega
to pomeni 8 storitev na dan. Resolucija o nacionalnem
pomoči na
populacije
v
vključitev
dnevno
obdobje 2013 -2o2o predvideva vključitev 3,5 vo
domu. Pri nas v preteklem letu nismo dosegli predvidenih ciljev, čeprav so bili oskrbovani vsi,
ki so za to prosili in so bili do tega upravičeni.

Razprava:
Anton Kosec je poudaril, da je to odlična storitev in da velja razmisliti, da bi se storitev
sofinancĺra v večjem obsegu, da bi se dosegel prag 3,5 7o, kot ga predvideva resolucija.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

í5.6.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil s poročllom o izvajanju
i na domu zaleto 2015

Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;
ZA. 11 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil spreiet soglasno.
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PREDLoG SKLEPA o soGLAsJU K GENI sToRlTVE PoMoc DRUŽINI NA
DOMU V OBCINIVODTCE ZA LETO 2016

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnĺkom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval odbor za družbene dejavnosti ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
obrazloŽitev je podal Rado Čuk.

Uskladitev cen se opravi enkrat letno, in sicer po tem, ko letne rasti elementov objavi
minister, pristojen za socialno varstvo. občina Vodice izvede uskladitev na podlagi predloga
izvajalca storitve. lzvajalec pa ceno lahko uskladi tudi, če uskladitev glede na rast elementov
V Vmesnem obdobju preseŽe 3 7o cene, določene ob zadnji uskladitvi, oziroma ko se stroŠki
dela spremenijo za več kot 1,5 o/o po zadnji uskladitvi. Cena storitve je oblikovana na podlagi
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnĺka o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
Predlagane so naslednje cene storitve pomoči na domu:
. ob delavnikih 17 ,87 EUR na efektivno uro storitve, kar je za 4,5 o/o Vł-ć kot v preteklem

o
.

letu;

ob nedeljah 24,01 EUR na efektivno uro storitve, kar je za3,9o/oVač kot v preteklem
letu;

ob praznikih 25,81 EUR na efektivno uro storitve, kar je za3,2o/ovać kotv preteklem
letu;.

Na samo zviŠanjecen vplivajo spremembe zakonodaje in sicer Zakon o ukrepih na področju
plač, za 2015 in 2016, Zakon o minimalni plaöi, napredovanje oskrbovalke za en plaÖni
razred, višina regresa za socialne oskrbovalke, višina premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. Prav tako pa se povečuje konstantnost porabnĺkov.
občina subvencionira 50 o/o CaflQ storitve, to je za delovnik 9,44 EUR na uro' uporabnik pa
plača 8,43 EUR. Do razlike prihaja, ker se prvi obisk in priprava na storitev v celoti financira
iz proračuna in uporabnika bremeni šele po podpisu pogodbe.
Razprave ni bilo, sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice soglaša s predlogom Sklepa o soglasju
k ceni storitve pomoč družini na domu v občiniVodice za leto 20í6

15.7.1

SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ1 članov;
7A'' 'ĺ1 clanov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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LETNO POROCILO JZ OSNOVNE SOLE VODICE ZALETO 2015

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval odbor za družbene dejavnosti ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
obrazloŽitev je podal Jure Grilc, ravnatelj oŠvodice.

Vsi zastavljeni cilji z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2014ĺ15 so bili realizirani.
2014115 je bilo vpisanih 504 učencev. Povprečni ucni uspeh v šolskem letu
je
2014ĺ15 bil 100 o/o.

V šolskem letu

,7

V letu 2015 je oŠVodice izpeljala regijsko tekmovanje v znanju matematike, gostila gasilsko
tekmovanje v organizaciji PGD ŠinkovTurn, uöenci so se izkazali na festivalu >Turizmu
pomaga lästna glavao. Pri vzdrževanju objekta osnovne šole je bil postavljen nov ekološki
otok, montirali sb se absorberji zvoka, postavilo novo igralo, obnovil parket v 3 učilnicah,
montirala 2 mini koša' nadomestila Žićna ograja z Vrvno mrežo, vzpostavil zunanji
videonadzor, postavile gredice, izvedena je bila zamenjava termostatskih ventilov z ventili, ki

se lahko zaklenejo.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je izvedel kontrolo higienskega reŽima s
preverjanjem HACCP sistema in odvzel brise na snaŽnost za mikrobiološko preiskavo. Ni
bilo pripomb.
Prihodki in odhodki v letu 2015 so se v primerjaviz letom 2014rahlozniŽali(za2o/o), kar je
letu 2015
Vodice
posledica, da je bil objekt v letu 2014 energetsko saniran.
je
za skoraj
letu
2015
v
bilo
poslovni
pozitivni
Prihodkov
izid.
poslovala gospodarnó, kar kaŽe
sklad
v
šolski
in
drugih
staršev
Donacije
).ogo.ooo €, odhodkov paza dobrih 2.o75.ooo €.
pomoč
učencem
porabljene
za
socialno
so v letu 2015 znašale 1.760,32 EUR, katere so bile
in za nadstandardne učne pripomočke.
Številozaposlenih ob koncu leta 2015 je bilo 65 (1 delavka je na porodniškem dopustu in 1
delavka na daljši bolniški odsotnosti). 11 strokovnih delavcev je v letu 2015 napredovalo v
strokovni naziv,zadve delavki pa vlogi, ki sta bili oddani 1.12.2015 še nista razrešeni.20
delavcev je v letu 2015 napredovalo v višji plačni razred'
Ravnateljje še izpostavil da osnovna šola izjemno dobro sodeluje občino, občinskimi društvi,
drugimi oŠ,bliŽnjimi SŠin ostalimi izobraŽevalno-kulturnimi ustanovami.

je v

oŠ

Razprava:
Marjan Podgoršek je povedal, da pogreša tekmovanja o vzgoji osnovnošolcev v cestnem
prometu.

Ravnateljje odgovoril, da uöenci v petem razredu opravljajo kolesarski izpit, sicer pa da šola
Žal nima na razpolago dovolj denarja, da bi izvajala dodatna izobraŽevanja in tekmovanja.
Żiga JaneŽič je pohvalil delovanje osnovne šole in izpostavil dobro sodelovanje osnovne šole
z občinskimi društvi.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice se je

í5.8.1

osnovne šole Vodice za leto 2015.

SKLEP:
Glasovanje:

Prisotnih:

seznanil

z

Letnim poročilom

11 Ölanov;

A. 11 članov;
PRoTl: / članov.

Sklep je bil spreiet soglasno.
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LETNo PosLoVNo PoRoclLo zA LETo 2oí5 VRTEc

ŠrRłrexsvlľ

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo jô na svoji seji obravnaval odbor za družbene dejavnosti ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.

obrazloŽitev je podala Hedvika Rosulnik, ravnateljica Vrtca Škratek Svit Vodice.

Vzgojno izobraŽevalno delo je temeljilo na kurikulumu, ki je bil obogaten z različnimi
ooógätltvenimi dejavnostmi in projektĺ. Vzgojno izobraŽevalni program je potekal po
8
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načrtovanem LDN vrtca in LDN načrtĺhoddelkovza šol. l.201412015 in 201512016. Vnovem
šolskem letu 2015/16 je prišlo do sprememb pri vrsti, sestavi oddelkov, vključenih otrocih in
strokovnih delavkah. S septembrom 2016 vrtec ne posluje več v zasebni hiši v Zapogah'
Posamezno skupino otrok je V novem šolskem letu spremljala vsaj ena znana, stalna
strokovna delavka. Posebno pozornost je bila posvečena prioritetnim nalogam, ki pa so
vezane na šolsko leto. Tako se je spremljala otroško igro, od septembra dalje pa je
prioritetno področje portfolia otroka. Na podlagi načrtovanih ciljev s posameznih področij so
posamezne vzgojiteljice spremljale otrokov razvoj in realizacijo načńovanih ciljev. otroci so
bili vkljuceni v različne obogatitvene dejavnosti, kot so zgodnje učenje tujega jezika, gozdni
vrtec, eko vrtec, prav tako pa se je vključevalo starše v različne projekte.
Vsi cilji vrtca so bili uresničeni, razen na področju investicij, predvsem pri investiciji v kuhinjo
in za razširitev oddelkov v matičnem vrtcu v Vodicah.
Prostorski pogoji namreč ne ustrezajo normativom tudi v enoti Skaručna. V letu 2015 so bile
izvedene nekatere načrtovane investicije na podrocju vzdrževanja objektov. V enoti
Skarucna je bil zamenjan manjši leseni del ograje igriščain izdelan vrt z gredicami. V enoti
Skarucna so se obnovili tla in namestila nova opremo v kuhinji. V enoti Utik je bilo na igrišču
zamenjano igralo. Sama stavba v Skaručni je stara več kot 110 let, zato je potrebno
načrtovati sredstva za nujne investicije.

Razprava:

JoŽe Podgoršek je pohvalil prizadevanja vrtca in osnovne šole, da bi otroci jedli čim več
lokalno pridelane hrane.

Anton Kosec je glede na izpostavljene prostorske teŽave v vrtcu povedal, da se poleg
najnujnejših del v centralnem vrtcu v Vodicah preuči moŽnost dogradnje oziroma širitve vrtca
v enotah Utik in Skaručna. Na ta način se bo sledilo temu, da se druŽbene dejavnosti
razvijajo na območju celotne občine, in da se razvijata 2 krajevni središci Utik in Skaručna'
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:
občinski svet občine Vodice se je seznanĺl z Letnim poslovnim in
računovodskim porocilom Vrtca Škratek Svit Vodice za leto 2015

í 5.9.í

SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ1 članov;

7A'.

11 clanov;

PROTI: 0.

Sklep je bil sprejet soglasno.

ío SKLEP o soGLAsJU zA oBLIKoVANJE

PREDVIDENEGA

Šrevlu

oDDELKoV V VRTcu ŠxnnreK sVlT VoDlcE zA ŠoLsKo LETo
. PREDLOG

201612017

Vsebina je objavljena v gradivu' ki je bilo svetnĺkom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradĺvo je na svoji seji obravnaval odbor za druŽbene dejavnosti ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.

obrazloŽitev je podala Hedvika Rosulnik, ravnateljica Vrtca Škratek Svit Vodice.
Vrtec Škratek Svit Vodice je pred postopkom sprejema novincev v vrtec Škratek Svit Vodice,
skladno z odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje,
občino Vodice kot ustanoviteljico zavoda, prosil za soglasje za oblikovanje 14 in 15 oddelka v
Šolskemletu 2016/ 2017. Glede na to, da je občĺnskisvet sprejel sklep o številu otrok v
oddelkih vrtca Vodice, se lahko število otrok poveća za dva otroka. Se pravi, da je najvišji
zakonski normativ v oddelkih povečan za dva otroka, in sicer za l. starostno skupino 14 otrok
9
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in za ll. starostno skupino 24 otrok. Tako je predlagano, da občina Vodice soglaša z
oblikovanjem 14 ali 15 oddelkov, v kolikor se zato izkaŽejo potrebe.
Razprave ni bilo, sprejet je bil naslednji sklep:

Sprejet je bil naslednji sklep:
í 5.í 0.1

SKLEP:

občinski svet oběine Vodice sprejme Sklep o soglasju za oblikovanje
predvidenega števila oddelkov v Vrtcu Skrate k Svit Vodice za šolsko
leto 20í 612017.

Glasovanje:
Prisotnih: 11 članov;

7A.

11 članov;

PROTI: 0.

Sklep je bil sprejet soglasno.

ííPoRoclLo

o DELU zA LETo 2o15 KNJlŽľĺlce ŠlŠxł
- KNJ!ŽNIGA VoDtcE

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval odbor za družbene dejavnosti ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.

obrazloŽitev je podal Rado Čuk.

občina Vodice ję s strani Mestne knjiŽnice Ljubljana, 2.3.2015 prejela Poročilo o delu za leto
2015 KnjiŽnice Šiška- KnjiŽnice Vodice. Kot je razvidno iz poročila, je MKL v letu 2015
uresničevala cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev.
Med pomembnimi poudarki je oblikovanje prireditev in izobraževanj v lastni produkciji
knjiŽnice. V Vodicah so takih programov v veliki meri deleŽni najmlajši, v okviru občinskega
präznika pa je bila s strani tnjiznňe pripravljena razstava o plemiških druŽinah iz Šinkovega
Turna, postavljena v paviljonu danes porušenega dvorca v Sinkovem Turnu, med drugimi
sodelovanju pa gre poudariti predstavljanje knjiŽnih novosti v občinskem glasilu.
lz poročila izhaja, da za knjiŽnični prostor občina Vodice ustrezno skrbi, saj so trenutno
zagotovljeni temeljni pogoji za izvajanje in razvoj knjiżničnedejavnosti v občini. Da je
sodobno opremljena vendar premajhna glede na velikost zbirke.
Kot predlog za izboljšanje je bil podan predlog odbora za druŽbene dejavnosti in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesreěami, in sicer za povečanje sredstev za nabavo knjiŽničnega
gradiva, sajje s tem povezan tudi dnevni obisk knjiŽnice.
Zaznatije realen padec obiska aktivnih članov za 5o/o letno.
Razprava:

pohvalil projekt Razstava plemiških druŽin v Šenkovem Turnu. lz
opravljenega dela je razvidno, da je to delal človek, ki se na to spozna. ob tem je izrazil
pričakovanje, da bo razstava o Jakobu Alešovcu narejena na enaki ravni. Zanima ga ali se ti
projekti dodatno plačujejo alije to delo opravljeno v okviru zagotovljenih sredstev.

Anton Kosec

je

Rado Čuk je odgovoril, da je to po besedah direktorice darilo Mestne knjiŽnice Ljubljana
občiniVodice.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:
15.11.1

SKLEP:

Glasovanje:

občinski svet oběine Vodice se je seznanil
ižnice Šlsra-

Vodice za leto 20ĺ5

s

Poročilom o delu
l0

q

Prisotnih: 'ĺ1 članov;
'ĺ1 članov;
PROTI: 0.

A:

Sklep je bll sprejet soglasno.
12 LETNO POROCILO JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. ZA LETO 2015

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Obrazložitev je podal Jure Vrhovnik, direktor JP Komunala Vodice, d.o.o

JP

Komunala Vodice, d.o.o. je v letu 2015 realiziralo ves predviden obseg aktivnosti in
investicij, ki so bile planirane v imenu in za račun občine Vodice kot tudi v svojem imenu,
poslovalo po vseh zakonskih predpisih, razširilo preglednost svojega poslovanja in se aktivno
trudilo pri zmanjševanju stroškov poslovanja.
Glavne aktĺvnosti in delo JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2015 so bile:
. zagotavljanje in obračun osnovnih storitev podjetja s področja vodooskrbe ter
odvajanja in čiščenjaodpadnih in padavinskih voda,
. ažurna izterjava zapadlih terjatev (na podlagi noveliranega odloka o oskrbi s pitno
vodo je moŽno izvajati tudi zaporo vode, zaradi česar je >tekočih< neplačnikov
bistveno manj),
o izvajaĄe HACCP sistema,
. obnova hišnih vodovodnih priključkov,
. praznjenje in čiščenjeobstoječih greznic in MKČN,
Dokončanje vseh investicij na infrastrukturi:
. obnova vodovoda v naselju Gmajnica s podvodnim prečkanjem potoka Poljšak,
o ureditev merilnih sond v vrtinah na črpališču>Kuharjev Boršt<<,
. obnova dela vodovoda od Farme proti Repnjam- ll. faza,
o poglobljena analiza z intenzivnim iskanjem puščanjna vodovodnem sistemu in
odprava najdenih napak s katero smo še nekoliko zmanjšali vodne izgube (na cca 34
%o).

Prihodki in odhodki na podlagĺ izkaza poslovnega izida na dan 31 .12. 2015, so ločeni po
dejavnosti. Za poslovanje obveznih javnih sluŽb je razviden preseŽek prihodkov nad odhodki
v višini 4.907,00 €. Poslovodstvo podjetja je predlagalo, da se za delno kritje prenesene
izgube izleta2014v višini 7.837,00€ nameni ustvarjeni čisti dobiček iz leta 2015 vvišini
4.907,00 €, preostanek v višini 2.930,00 € pa ostane na kontu skupine 93 kot nekrita izguba.
Razprava:
Mojca Ločniškarje zastavila vprašanje glede najemnine komunalne infrastrukture in sicer ali
je komunala v občinski proračun vplačala več kot je iz njega prejela.

Jure Vrhovnik je odgovorĺl, da je iz tabel v gradivu razvidno, da so sredstva iz naslova
najemnine komunalne infrastrukture namenska sredstva. S temi sredstvi se je obnovil
vodovod v naselju Gmajnice in na trasi Farma - Repnje ter izvedle so se še nekatere manjše
investicije. Pri tem pa je potrebno tudĺ poudariti, da se iz občinskega proračuna nakazuje
subvencija za razliko v ceni omreŽnin, z namenom, da občani nimajo tako velikih stroškov.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa
15.12.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice je na svoji í5. redni seji dne 19.04.20í6

sprejel sklep:

-

da je seznanjen s pozitivnim poslovanjem podjetja, ki je z
izvajanjem obveznih gospodarskih dejavnosti v letu 2015 ustvarllo
dobiček v višini 4.907'00 €;
_ da je seznanjen z višino prenesene nekrite izgube iz leta 2014 v
znesku 7.837'00 €, ki se deloma pokriie v višini doseženeqa dobička

il

Ü(

poslovnega leta 2015 in tako ostane za leto 2015 n epokrita izguba v
v|šini 2.930'00 €;
_ da preostala čista izguba v višini 2.930'00 € ostane na kontu
skuplne 93, definirana kot nekrita izguba.
Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;
11 članov;
PROTI: 0.

A:

Sklep je bil sprejet soglasno.

občlnski svet občine Vodice ie na svoji í5. redni seji dne í9.04.2016
sprejel Letno poročilo Javnega podietja Komunala Vodice, d.o.o. za
leto 20í5

15.12.2

SKLEP:
Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov:
1'1 članov;
PROTI: 0.

A.

Sklep je bil sprejet soglasno.
13 A) ZAKLJUCNI RACUN OBCINE VODICE ZA LETO 2015

B) PoRocILo

o

- PREDLOG

REALlzActJl PF!DoBI-V4IIĄ lN RAZPoLAGANJA z

NEPREMICNIM PREMoŽENJEM oBclNE VoDlcE zA LETo 20í5

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za finance.
obrazloŽitev sta podala Majda Peterlin in MatjaŽ Gorčan.
Majda Peterlin je uvodoma pojasnila da so v letu 2015 bĺli skupni prihodki proračuna občine
Vodice realizĺrani v višini 3.661.582 EUR, kar pomeni 65,00 % naörtovanih prihodkov.
tako na prihodkovni kot na
Razlika nastaja zaradi nerealizacije kohezijskih projektov
odhodkovni strani proraÖuna. odhodki realizirani v višini 3.822.020 EUR, kar predstavlja
57,Ooo/o načrtovanih odhodkov. V rebalansu proračuna občĺneVodice za leto 2015 je bilo
predvideno domaěe zadolŽevanje v višini 867.277 EUR za financiranje investicij, ki pa ni bilo
realizirano, saj občina ni prejela sklepa ministrstev za sofinanciranje investicij. Povprečna
povprečnina v letu 2015 je bila določena v višini 522 EUR, kar je za 110 EUR manj, kot bi
morala džava po lastnih izračunih zagotavljati občinam. Na letni ravni to pomeni za cca
7oo.ooo EUR manj prihodkov. občina Vodice je v letu 2015 ne glede na znižanje prihodkov s
strani džave ohranila likvidnost.
Kljuěni projekti občine Vodĺce, ki so se izvĄali v letu 2015''
V zaćetku leta 2015 je bĺla izvedena javna razgrnitev nove razdelitve zemljišč,podane
pripombe je obravnavala komasacijska komisija. Na podlagi obravnave je bil izdelan
končni predlog nove razdelitve zemljišč,ki je bil upoštevan pri izdaji odločbe o novi
razdelitvi zemljiščkomasacijskim udeleŽencem. odločba je bila izdana oktobra 2015,
zaradi dveh pritoŽb pa še ni pravnomočna. Po obravnavi pritoŽb na pristojnem
ministrstvu za kmetijstvo bo odločba predvidoma pravnomočna v letu 2016' Na podlagi
zaključenih del je bil v juniju 2015 podan tudi zadnji zahtevek na Agencijo RS za
kmetijske trge in razvoj podeŽelja, na podlagi tega smo pridobili sredstva v decembru
2015.
Na podlagi zaključenega postopka komasacije je občina pristopila k aktivnostim za
izvedbo postopka agromelioracije, v letu 2015 je bila izdelana dokumentacliaza vlogo za
pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije.

-

.
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lnvestĺcija Cesta Habe - Martink je bila v letu 2015 fizič,no zaključena. Sredstva v višini
249.429 € so se porabila za plaćilo lll. zać,. situacije izvajalcu GGD ter za stroške
nadzora gradnje. V l. 2016 je bil, po izpolnitvi preostalih obveznosti izvajalca, sklenjen
končni primopredajnizapisnik in izvedeno placilo končne situacije.
Športno igrišce Repnje - na podlagi pridobljene odločbe in pogodbe o sofinanciranju
projekta s strani Fundacije za šport ter izdelane novelacije PZl dokumentacije, je bil v letu
2015 po postopku s pogajanji izbran gradbeni izvajalec. Delo na projektu se je fizično
zaključilo, kar je omogočilo uspešno črpanje vseh nepovratnih sredstev.
Na objektu smo še pred zaključkom gradnje evidentirali določeno nekvaliteto izvedenih
del (zlasti zastajanje padavinske vode na posameznih delih asfaltne površine športnega
igrišca). lzvajalcu je bila Že naloŽena priprava sanacijskega programa. lzvajalec je podal
iĄavo o strinjanju zzadrŽanjem določenih plačil do odprave opisanih napak' Prevzem oz.
primopredaja objekta pred slednjim ne bo izvedena.
V lanskem letu je bila zgrajena nova avtobusna postaja v makadamski izvedbi v Repnjah
pri Kongregaciji šolskih sester Repnje. Postaja bo predvidoma zaključena v letu 20'ĺ6
(asfalterska dela, izgradnja nadstrešnice).
Projekt je LC 462011 Mengeš Vodice je bil fizično zaključen v preteklih letih.
Predstavnik izvajalca v stečaju je zoper občino in JP Komunala Vodice vložil tožbo za
izplačilo preostalih obveznosti. v l. 2016 je bila potrjena sodna poravnava, s katero bodo
medsebojna finančna razmerja zaključena. V l. 2016 se bo predvidoma pristopilo k
odpravi napak (z unovčitvijo bančne garancije).
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice
ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL - Zaradi dolocenih zahtev JASPERSa se
projekt zavlačuje. Spremenjeno je bilo izhodiščein se je ta projekt združil s projektom
nadgradnje CCN Ljubljana v t.i. veliki kohezijski projekt. Slednje pomeni novelacijo vseh
vhodnih dokumentov; zahteva pa tudi vrsto dodatne potrebne dokumentacije - okoljske
presoje. Naše gradbeno dovoljenje tega ne zahteva. Trenutno se Šene Ve kako zdruŽiti
vsa gradbena dovoljenja. Vseeno pa v letošnjem letu priöakujemo sklep o sofinanciranju.
V letu 2015 bila realiziran odkup in menjava zemljiščv lasti Župnije Vodice in tako V
celoti realizirana sredstva za potrebe pridobitve zemljiščza projekt SrediščeVodic.
občina je v sodelovanju SD Strahovica pripravila dokumentacijo za prijavo na razpis
Fundacije za šport. Prijava je bila oddana v novembru 2015.
občina Vodice ocenjuje, da je cilje, ki so bili predstavljeni v odloku o proračunu občine
Vodice, skoraj v celoti uresničila. Učinki poslovanja občine se kaŽejo na vseh področjih v
lokalnem okolju (društva, kultura, socĺala, šport, civilna zaščita,izobraŽevanje - oŠin vrtec,
gasilstvo...). S svojim dosedanjim delom smo na vseh podrocjih izboljŠali pogoje bivanja,
soŽitja, sodelovanja ĺn komunikacije med občani, društvi in zavodi v naši občini. odlično pa
smo sodelovali tudi sosednjimi in ostalimi slovenskimĺ občinami' Tudi komunalna
opremljenost določenih delov občine prispeva k dvigu kakovosti bivanja naših občanov. V
zadnjih letih delovanja občine se je največ sredstev vlagalo v izboljšanje vodooskrbe,
rekonstrukcije cest, kanalizacijske infrastrukture in projektov za energetske izboljšave
objektov, ipd. S proračunskimi sredstvi smo upravljali skrbno' učinkovito in gospodarno ter
omogočili aktivno delovanje in izvajanje nalog na vseh področjih proraěunske porabe.
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Mat1aŽ Gorcan je v nadaljevanju pojasnil splošni del proračuna in sicer da si je obcina
Vodice svoje cilje zastavila v odloku o proračunu za leto 2015 ki je bil sprejet na 5. redni seji
občinskega sveta in v odloku o rebalansu proračuna občĺneVodice zaleto 2015 ki je bil
sprejet na 9. redni seji občinskega sveta, dne 1 '9.2015. obcina Vodice je v rebalansu
proracuna za leto 2015 predvidela preseŽek odhodkov nad prihodkĺ v višini 1.024.396 EUR.
Predvideni prihodki so v letu 2015 znašali 5.652.913 EUR. odhodki pa so bili predvideni v
višinĺ6.677.309 EUR. Predvĺdeni primanjkĺjaj za leto 2015 je tako znašal 'ĺ.024.396 EUR.
občina Vodice je v rebalansu proračuna obcine Vodice za leto 2015 predvidela, da bo
primanjkljaj pokrila s preseŽkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višĺni175.162 EUR
in z domačim zadolževanjem v višini 867.277 EUR'
V letu 2015 so bili skupni prihodki proračuna občine Vodice realizirani v višini 3.661.582
EUR' kar pomeni 65,00 % načrtovanih prihodkov. Razlika nastaja zaradi nerealizacije
kohezijskih projektov - tako na prihodkovni kot na odhodkovni stranĺ proračuna. V strukturi
realiziranih prihodkov predstavljajo davčni prihodki 77,29o/o celotnih prihodkov, nedavčni
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prihodki 16,830/o, kapitalski prihodki 0,52o/o, prejete donacije 0,00% in transferni prihodki
5,36% vseh prihodkov občine Vodice v letu 2015.
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 2.830.060 EUR, kar pomeni 77,29o/o vseh
realiziranih prihodkov.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 616.162 EUR, kar pomeni 16,83 % vseh
realiziranih prihodkov. Nedavčni prihodki so se glede na naórtovane realizirali niŽje od
načrtovanega' saj komunalnega prispevka iz naslova OPPN Lokarje nismo prejeli, prav tako
pa se ni přistopilo k nadaljnjemu opremljanju tega območja. občina je prejela vplačana
preseŽek prihodkov izvrtca v višini 200.000 €.
Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 19.190 EUR, kar pomeni 0,52o/o vseh realiziranih
priňodkov. Gre pa za prihodek iz naslova prodaje stavbnih (15'440 EUR) in kmetijskih

(3.750 EUR) zemljišč.
Ťransferni prihodki so bili realizirani v višini 196.171 EUR, kar je 5,36% vseh realiziranih
Prejeta sredstva iz džavnega proračunaprihodkov. od tega smo prejeli:
iekoče - Finančnäizravnava v višini 51'712,00 EUR, za investicijo lgrišöe Repnje v višini
29.895,oo EUR, poŽarno takso v višini 7.628,00 EUR, katera je bila v celoti prenakazana
Gasilski zvezi Vodice, sredstva iz drŽavnega proračuna za investicije-SvLR v višini
1o.123,50 EUR, investicijo Repnje vodovod v višini 10.704,00 EUR, za komasacijo v višini
6í.325,05 EUR, sredstva za delovanje skupne medobčinske uprave Medobčinski
inšpektorat v višini 14.027,o1 EUR, in dodatna sredstva za druŽinskega pomočnika v višini
9.383,57 EUR. Transferni prihodki so realizirali v 12o/o deleŽu od načrtovanih. Tako nizek
deleŽ realizacije je posledica nerealizacije prihodkov za investicijske projekte.
V letu 2015 so bili odhodki realizirani v višini 3.822.020 EUR, kar predstavlja 57,o0o/o
načrtovanih odhodkov. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 26,450/o, tekoči
transferi 38,72o/o, investicijski odhodki 33,60% in investicijski transferi 1,22o/o vseh odhodkov
občine Vodice'
Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.011'043 EUR, kar je za 10'00% manj kot
naörtovano. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 321.543 EUR, kar je
nekoliko niŽje od načrtovane porabe' Razlog za niŽjo porabo je v neizplačilu plac
zaposlenim, ki so prejemali sredstva iz drŽavnega vira (porodniška, daljše boleznine).
Príspevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani na ravni 97% načrtovanih, kar je v
okviru načrtovańe porabe. lzdatki za blago in storitve so manjši od načrtovanih za 11o/o
Vezano predvsem na varčevalne ukrepe občine.
Tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.480.006 EUR, kar predstavlja 95 % načrtovanih.
Subvencije so bile realizirane v višini 85'974 EUR, kar pomeni 87 % načńovanih. Kot
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so knjiŽeni stroški za subvencije za kmetijstvo
ter subvóncije zasebnikom, ki so začeli z dejavnostjo ali zaposlili novo osebo - občana
Vodic. Tranďeri posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 851.061 EUR, kar
pomeni 98 % načrtovanih. Drugitransferi posameznikom zĄemĄo'. transfere za druŽinskega
prevoza otrok, oskrbnine za starejše občane, subvencioniranje
pomočnika, za regresiranje
-sofinanciranje
športnih programov ter stroške vzgoje in varstva otrok.
irŽne najemnine,
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili načrtovani v višini 121.456 EUR'
realizirani pa v višini 116.703 EUR. V gradivu so podane tabele iz katerih je razvidna
razdelitev sredstev posameznikom in društvom na podlagijavnih razpisov.
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V rebalansu proračuna občine Vodice za leto 2015 je bilo predvideno domače zadolŽevanje
v viŠini867 '277 EUR za financiranje investicij, katero pa ni bilo realizirano, saj občina ni
prejela sklepa ministrstev za sofinanciranje investicij.
V raöunu financiranja se kot stanje izkazuje1o tudi spremembe denarnih sredstev na računih,
ki konec leta 2015 predstavlja saldo v višini 178.481,42 EUR. Neto odplačilo dolga v višini
18.043,63 EUR predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolŽevanjem.
Mat1až Gorčan je pojasnil

še nekatere ključne projekte občine Vodice, ki so se izvď1ali v letu

2015.
Energetska sanacija oŠVodice - Delo na projektu se je fizično zaključilo v letu 2014'
lzvajálec je v l. 2015 odpravil preostale pomanjkljivosti, kar je omogočilo dokončanje
primopređajnega postopka ter izplačilo zadrŽanih sredstev (10 %) izvajalcu. Skupaj z
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Vodstvom šole je bilo tekom leta izvajalcu posredovanih nekaj zahtevkov za odpravo
(manjših) napak (v garancijski dobi), ki jih je izvĄalec saniral.
Telekomunikacije - V l. 2015 je Telekom zgradil del optičnega omreŽja od medkrajevne
Žile do BP Repnje. v l. 2016 bo nadaljeval preko AC do razširjene avtobusne postaje v
Repnjah, kjer bo zgradil MSAN vozliščeza Repnje (del cevne kanalizacije je bil poloŽen
ob širitvi avt. postaje); slednje bo občanom. V letu 2015 smo poleg Že vzpostavljenih
petih točk vzpostavili še dostopno točko zabrezplač,en dostop do svetovnega spleta.
Vzdževanje občinski cest in javnih poti - Redno vzdrŽevanje javnih cest je dejavnost, ki
ohranja prometno infrastrukturo v sprejemljivem uporabnem stanju. občina je zagotovila
sredstva za redno letno vzdrŽevanje cest in za delovanje zimske sluŽbe. Precej je bilo
narejenega tudi na področju zamenjave oziroma postavitve prometne signalizacije, zaradi
neustrezno označenih nekaterih cestnih odsekov.
oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - Sklop 1 (GoRKl - krvavški vodovod) - V
l. 2015 je občina Cerklje izvedla dela na manjšem odseku ter tako aktivirala gradbeno
dovoljenje. Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo prepotrebno investicijo lahko
izvedli v prihajajocem kohezijskem obdobju.
LC 462011 Mengeš - Vodice - Predstavnik izvajalca v stečaju je zoper občino in JP
Komunala Vodice vloŽil toŽbo za izplačilo preostalih obveznosti. V l' 2016 je bila
potrjena sodna poravnava, s katero bodo medsebojna finančna razmerja zaključena.
občina Vodice ima na dan 31 . 12' 2015 evidentirano obveznost v višini 370.842,53
EUR do ízvajalca gradbenih del Gradbinec Gip / Cestno podjetje Ljubljana d.d.
Sodna poravnava je sklenjena v znesku 348.897,36 EUR. V skladu s potrjeno sodno
poravnavo se bo obveznost zmanjšala na 114.593,43 EUR. Preostanek pa odpade
na JP Komunaĺa vodice, d.o.o. Skupna obveznost občine in JP Komunale Vodice,
d.o.o. po končnih situacijah, katere pa so bile pozneje preklicane s strani nadzornika,
pa je znašala cca 605.000 EUR.
Ceste in komunalna infrastruktura oLN ŠS14ĺ1-1 _ Gradnja projekta je bila fizično
zaključena v l' 2014. v l' 2015 je bilo pridobljeno dokončno uporabno dovoljenje, ter
izvedena primopredaja. lzvajalec ima do spomladi 2016 dolŽnost vzdrŽevanja
hortikulture.
lnfrastruktura Skarucna (regionalna cesta)
2015 je bilo pridobljeno
(pravnomočno) gradbeno dovoljenje za kanalizacijo. Sledili so postopki dokončevanja
dokumentacije PZl, ki bo vsak čas predana revidentom. Zaradi opisanih objektivnih
okoliščinse zaključek projekta pomika v l. 2016.
Vletu 2015 je bil prestavljen ekološki otokv Polju iz lokacije pri gasilskem domu, na
avtobusno obračališče.Umestitev novih zbiralnic nĺ predvidena. Ekološki otoki se
bodo dograjevali po glede na dejanske potrebe.
Projekt Ureditev parkiriščin zunanjih površin ob oŠin vrtcu v Vodicah - V letu 2O15 je
bĺlo podaljšano gradbeno dovoljenje do septembra 2017. občina Vodice je izbrala
tudi izvajalca del za izvedbo projekta, Gorenjsko gradbeno druŽbo d.d., s katero je
podpisala pogodbo v juliju 2015. lzvedba del je predvidena v letu 2016, dela se bodo
izvajala v casu šolskih pocitnic.
Projekt Dozidava vrtca ŠkratekSvit v Vodicah - V letu 2015 je bilo podaljšano
gradbeno dovoljenje do septembra 2017. lzdelala se je projektna dokumentacija za
izvedbo del (PZl)' V teku je še izdelava investicijske dokumentacije (investicijski
program), v letu 2016pa se bo predvidoma izvedel razpis zaizbiroizvajalca.
Socialno varstvo in osnovno zdravstvo - Lokalna skupnost deluje na področju
socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg
teh pa v oV izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. občĺnaVodice je v letu 2015
zagotavljala delovanje mrežejavne sluŽbe in subvencioniranje storitve pomoč druŽini
na domu, doplacevala storitve pomoč druŽini na domu za tiste uporabnice in
uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni
plačila, doplačevala storitev v zavodih za odrasle zagotavljala sredstva za plać,e
oziroma nadomestila place s prispevki za druŽinskega pomočnika in pomočnico,
zagotavljala sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
Kot je razvĺdno iz gradiva iz leta v leto naraščajostroški na področju socialne
varnosti.
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Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov se je uspešno prijavilo 6 društev, ki
je izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Dodeljena so bile subvencija v skupnĺ vrednosti
20.000 EUR. Na razpis za društvene projekte se je uspešno prijavilo 9 organizacij, ki
je izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Dodeljenih je bilo 10.000 EUR. Na razpis za
športne projekte se je uspešno prijavilo 10 društev in 3 posamezniki. Dodeljena so jim
bila sredstva v skupni višini 20.000 EUR. Na razpisu za pokroviteljstvo je bilo 8.000
EUR dodeljenih humanitarnim organizacijam, 5.000 EUR pa 7 drugim prosilcem.
občina je zagotavljala sredstva predšolsko vzgojo in za osnovnošolsko
izobraŽevanje.

Kot izhaja iz bilance stanja na dan 31.12.2015 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev
62.197,78 EUR, in predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore,
stanovanja in tekoöe obratovalne stroške, oglaševanje v lokalnem časopisu Kopitarjev glas,
kosila za starejše občane' najem mrliških veŽic, grobarine in najeme dvoran.
Kratkoroöne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12' 2015 znašajo 829.590,52 EUR.
Največje obveznosti občine Vodice so do sledeÖih dobaviteljev Gorenjska gradbena druŽba
d.d. v znesku 286.319,2'ĺ EUR, LPP d.o.o. 26.658,36 EUR, Mapri prosfalt 37.691,63 EUR,
DGA, d.o.o. 10.467,60 EUR in Kuhta d.o.o . 1'ĺ.878,64 EUR.
Na kontu 96 Dolgoročno prejeti krediti znaša stanje na dan 31.12.2015 277.215,87 EUR.
oböina Vodice je v letu 2014 najela dolgorocni kredit za 15let v višinĺ295.259,50 EUR pri
banki Sparkasse in ga odplaÖuje skladno s pogodbo. obcina Vodice ima v letu 2015 še
277 .215,87 EUR dolgoročnega dolga.
MatjaŽ Gorčan je

še obrazloŽ|l poročilo o realizaciji pridobivanja in razpolaganja z
nepremiönim premoŽenjem občine Vodice za leto 2015. V letu 2015 so bĺli realizirani
odhodkĺ iz naslova nakupa zemljiščv višini 320.850 EUR, v celoti so bila realizirana sredstva
za potrebe pridobitve zemljiščza projekt SrediŠčevodice v znesku 317.100 EUR. lz naslova
prodaje zemljiščv letu 2015 je bilo realiziranih prihodkov v višini 19.190 EUR. Realizacija je
nižjaizrazloga, ker ni prišlo do prodaje stavbnega zemljiščana območju oPPN polje'
Razprava:

JoŽe PodgorŠek je izrazil nezadovoljstvo nad nizko realizacijo odhodkov na področju
kmetijstva. Vprašal je kdaj bo v letošnjem objavljen razpis na podroöju kmetijstva. Prav tako
nezadovoljen nad realizacijo odhodkov na področju spodbujanja razvoja malega
gospodarstva. Predlaga, da občinska uprava preuči katere dodatne ukrepe lahko še obcina
sofinancira za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. lz realizacije proračuna prav tako
izhaja, da v preteklem letu ni bil izdelan turistični bilten. Zanima ga kdaj bo urejena cesta
skozĺvas Polje in kdaj predvidoma se bo gradila kanalizacija skozi naselje Polje.
lzpostavilje tudi, da se v preteklem letu tudi ni nič delalo na področju komasacij.
Mojca Ločniškarje vprašala kaj se je v letu 2015 plačalo za investicijo Brniška cesta. Glede
narealizacijo izplačila sejnin članom oböinskega sveta je predlagala, bi v letu 2016 imeli eno
sejo več in da bi bil dnevni red krajšĺ.Pri sofinanciranju športnih programov pa je predlagala,
da bi bilo smiselno spremeniti oböinski pravilnik in da tista športna društva, ki svojo dejavnost
opravljajo kot tżno dejavnost, ne bi bila upraviöena do tako velikih zneskov sofinanciranja.
Glede na nizko realizacijo pri proračunski postavki paviljon ŠinkovTurn jo zanima, ali so bila
sredstva naörtovana nerealno, ĺn sicer da je bĺlo planirano premalo sredstev in da se zato
niso porabila vsa, oz. je razlog kaj drugega. Zanima jo tudi, kako je s sofinanciranjem
glasbenega izobražev anja v občini'

je

Peter Podgoršek je predlagal, da se proračunska postavka 043105 Gozdne poti in vlake
redno vzdrževanje preimenuje v Gozdne ceste in vlake - redno vzdrŽevanje.

-

š.
Ziga JaneŽič je vprašal, ali lahko pridobi podatke o razdelitvi sredstev na javnih razpisih v
letu 2016 po posameznih druŠtvih.

Majda Peterlin je odgovorila na vprašanja svetnikov.
občinski svet občine Vodice je Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvo1a kmetĺjstva in
podeŽelja v občini Vodĺce za programsko obdobje 2015 _ 2020 obravnaval in sprejel v
lanskem letu. občina Vodice je podala priglasila sheme drŽavnih pomoči ĺn pomoöi de
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minimis Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vendar je občina s strani
ministrstva prejela pripombe na sprejet pravilnik in je moralo zato dvakrat spreminjati in
dopolnjevati pravilnik. Sele v letošnjem letu je občina prejela lD številko. Razpisi bodo
objavljeni v kratkem, občinska uprava pa se pri tem sooča z dilemo po kateri uredbi objaviti
kmetijske razpise, in sicer po uredbi de minimis, pri kateri so upravičeni tudi tĺsti stroški ki so
nastali pred podajo vloge na razpis ali po uredbĺ, ki vsebuje spodbujevalni učinek. V lanskem
letu pa je občina razdelila sredstva Vsem prijaviteljem, ki so tudi izpolnjevali vse pogoje.
Na področju malega gospodarstva je v preteklem letu občina prav tako Vsem prijaviteljem, ki
so tudi izpoĺnjevali vse pogoje razdelila sredstva. V letošnjem letu pa je razpis Že objavljen.
Glede ureditve ceste v Polju' pa je vse odvisno od gradnje kanalizacijskega omreŽja in
kanala C0, katerega izvedba pa je odvisna od pridobitve nepovratnih sredstev.
V lanskem letu je bila zaključena komasacija in pripravljen je bil predlog nove razdelitve
zemljišč.Ta zemljiščakmetje Že uporabljajo, čeprav odločba še ni pravnomoöna. Po
zaključku tega postopka je občina pristopila
aktivnostim za izvedbo postopka
agromelioracije, v letu 2015 je bila izdelana dokumentacijaza vlogo za pridobitev odločbe o
uvedbi ag romelioracije.
Glede sofinanciranja programov športa je občinski pravilnik in letni program športa skladen z
drŽavnim program.
Glede razdelitve sredstev na javnih razpisih, so vsi podatki za pretekla leta objavljeni na

k

spletni strani občine, za preteklo leto so po posameznih razpisih prikazani tudi V
predloŽenem gradivu. Podatki za leto 2016 pa bodo objavljeni na obcinski spletni strani po
dokončnosti vseh sklepov o sofinanciranju, pred dobrim tednom so bili lełi odpremljeni.
MatjaŽ Gorcan je podal še dodatne obrazložitve na vprašanja svetnikov. Za potrebe izvedbe
investicije Brniška cesta se je v lanskem letu izdelala projektna naloga, ki bo osnova za
n adalj nje postopke projekti ranja cestne n kom u nal ne infrastruktu re.
Na podrocju glasbenega izobraŽevanja lahko občina sofinancira materialne stroŠkešol za
učence, ki imajo stalno prebivališčev občini Vodice; vendar v lanskem letu nismo prejeli
nobenih takih zahtevkov. V okviru sofinancĺranja kulturnih programov, pa se v skladu s
pravilnikom pri godbenih društvih dodelijo dodatne tocke za poučevanje mladih godbenikov
na trobilih in pihalih.
Paviljon Sinkov Turn je bil v preteklih letih statično saniran. V letu 2015 pa so se sredstva
porabila za vzdrŽevalna dela objekta vrtni paviljon v Šinkovem Turnu ter za stroške ob
odprtju razstave Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu.
i

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa
15.13.í

SKLEP:

oběinski svet občine Vodice sprejme Zaključni račun proračuna

občine Vodice za leto 20'15

Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;
10 članov;
PROTI: 0.

ZA'

Sklep je bil sprejet.
15.13.2

SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme Poročilo o realizaciji
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine

Vodice za leto 20í5

Glasovanje:

Prisotnih. 11 ölanov;
'ĺ1 članov;
PROTI: 0.

ZA''

Sklep je bil sprejet soglasno.
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í4 oDLoK o zAPUŠcENlH ŽlVALtH

V oBclNl VoDlcE

- PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev je podal Miran Sirc. Zakon o zaščitiŽivali, da se zapuščenimŻivalim zagotovi
pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Slednje opredeli kot lokalno zadevo javnega
pomena, ki se izvršuje kot javna sluŽba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov
v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.
Navedena javna sluŽba ni striktno opredeljena kot gospodarska javna sluŽba, kar v pravnem
smislu predstavlja precejšnjo dvoumnost in občine pri urejanju lełe postavlja v dileme.
Večina občin je slednjo javno sluŽbo po lastni presoji vendarle opredelila kot gospodarsko
javno sluŽbo. Temu je sledila tudi naša in tovrstno definicijo zapisala tako v svoj statut kot
odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v občini Vodice.
občina Vodice tako Želi na najbolj primeren načĺnurediti lokalno gospodarsko javno sluŽbo
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih Živali v zavetišču za območje naše občine. Glede
na zakonska določila smo za območje naše občine v zavetiščudolŽni zagotavljati eno stalno
mesto za psa. Cilj je tako zagotoviti procesne pogoje za pridobitev strokovno, kadrovsko,
tehnično, organizacijsko in finanöno sposobnega koncesionarja, ki bo storitve opravljal na
način, ki bo za občinski proračun najbolj zdžen. Trenutno imamo sklenjeno pogodbo z
izvajalcem Melĺ center Repce d.o.o. Slednji sicer izpolnjuje vse zakonske in podzakonske
zahteve za izvĄanje potrebnih storitev ĺn javno sluŽbo trenutno opravlja za preko 20 občin
osrednjega in juŽnega dela Slovenije. Predvidena doba koncesijskega razmerja je 5 let.
Pravice in obveznosti uporabnikov v zvezi z zapuščenimiŽivalmi so opredeljene V
vsakokratnem veljavnem zakonu, ki ureja zaščitoŽivali, na kar usmerjamo tudi v našem
osnutku odloka.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o zapuščenihŽivalih v
občiniVodlce.

15.14.1

SKLEP:
Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov:
11 clanov;
PROTI: 0.

ZA:

Sklep je bil sprejet soglasno.
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POROCILO O

OPRAVLJENEM

NADZORU

RAZPoLAGANJEM s STVARNIM PREMoŽeľĺeuu

DNADZOR

NAD

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev je podala Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora občine Vodice je bil opravljen redni nadzor nad
razpolaganjem s stvarnim premoŽenjem občine Vodice. Nadzor je bil prvotno načrtovan za

leto 2014, vendar je bil s sklepom prenesen v 2015. Namen in cilj nadzora je bil preveriti ali
obcina Vodice ravna s stvarnim premoŽenjem skladno z zakonskimi zahtevami in sklepi
občinskega sveta občine Vodice. Pri nadzoru se je zasledovalo tudĺ gospodarnost ravnanja
s stvarnim premoŽenjem in predvsem, da občina Vodice ni bila oškodovana.
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da občina Vodice v preteklih letih ni upoštevala vseh
zakonskih predpisov:
l8

q

.

prihodkov od prodaje in nakupa nepremičnega premoŽenja ni evidentirala v višini
sklenjene pogodbe, kar pomeni kršitev nacela polnega izkazovanja prihodkov iz 5.
točke 2. ćlenaZakona o javnih financah,
. kupci niso spoštovali plačilnega roka pri plačilu kupnine, oböina pa ni zaračunala
zamudnih obresti, s čimer je posledično bilo manj prihodkov v občinskem proracunu;
o v letih 2011 in pred tem je sprejela nepopoln letni program prodaje nepremičnin, kar
je v nasprotju s 233. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoŽenjem dżave in občin
o ni vzpostavila ustreznih evidenc o nepremičnem premoŽenju, kar je v nasprotju s 35.
clenom ZSPDPO.
Zaradi navedenih nepravilnost nadzorni odbor meni, da je bila občina v preteklih letih v
pomembnem neskladju s zakoni, predpisi in usmeritvami. OV je predvsem v letih 2013 in
2014 naredila velik napredek na področju upravljanja nepremičnega premoŽenja: izboljšali so
letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremicnega premoŽenja, porocila o ravnanju z
nepremičnim premoŽenjem občine So prav tako bistveno izboljšana. občina je v letu 2015
tudi prenovila Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoŽenja in kar je najpomembneje
pričela je s sistematičnim evidentiranjem nepremičnega premoŽenja. Ševedno pa ni
dokončno uredila ustreznih evidenc o nepremičnem premoŽenju, kar je v nasprotju s 35.
členom ZSPDPO. Zaradi navedenega nadzorni odbor izdaja pozitivno mnenje s pridrŽkom.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep

občinski svet občine Vodice se je seznanil s Poročilom o
opravljenem nadzoru >Nadzor nad razpolaganjem s stvarnlm

15.15.1

SKLEP:

premoŽeniem<<.

Glasovanje:

Prisotnih: 1'ĺ članov;
'ĺ1 članov;
PROTI: 0.

ZA:

Sklep je bil sprejet soglasno.

16 POROCILO O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU DPREGLED
MoREBITNEGA oŠKoDoVANJA PREMoŽENJA oBctNE VoDlcE, zARADl
DoMNEVNo sPoRNE MENJAVE NEPREMlcNEGA PREMoŽENJA V LETU
2007<<

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev je podala Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora obcine Vodice.

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora občine Vodice je bil opravljen izredni nadzor nad
morebitnim oškodovanjem premoŽenja občine Vodice, zaradi domnevno sporne menjave
nepremičnega premoženja v letu 2oo7. občani Vodic so v juniju 2015 na Komisijo za
preprečevanje korupcije

(v

nadaljevanju

KPK) vlożili prijavo kaznivega dejanja

in

oškodovanja druŽbenega premoŽenja in ostala kazniva dejanja. KPK je 17. 6. 2015 prijavo v
pregled odstopila Nadzornemu odboru občine Vodice.
Namen in cilj izrednega nadzora je bil preveriti ali je obcina Vodice ravnala v primeru
menjave spornega nepremičnega premoŽenja skladno z zakonskimi zahtevami in sklepi
občinskega sveta občine Vodice. Pri izrednem nadzoru se je zasledovala tudi gospodarnost
ravnanja s stvarnim premoŽenjem in predvsem, da občina Vodice V tem prĺmeru ni bila
oškodovana.
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da občina Vodice v letih 2006 do 2009, na področju ravnanja
z nepremičnim premoŽenjem, ni upoštevala vseh zakonskih predpisov:
l9

\

.

prihodkov od prodaje in nakupa nepremičnega premoŽenja ni evidentirala v višini
sklenjene pogodbe, kar pomeni kršitev načela polnega izkazovanja prihodkov iz 5.
točke 2. člena Zakona o javnih fĺnancah;
sprejela nepopoln letni program prodaje nepremičnin za leto 2007,2008 in 2009, kar
je v nasprotju s ].3. ölenom Uredbe o pridobĺvanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoŽenjem dżave in občin;
uredbo iz leta 2003 ter
cenitev nepremičnin ni bila opravljena skladno
mednarodnimi standardi.
Zaradi navedenega Nadzorni odbor izdaja pozitivno mnenje s pridrŽkom

.

o

z

Nadzorni odbor ima naslednje stališÖe glede prijave kaznivega dejanja in oškodovanja
druŽbenega premoŽenja in ostala kazniva dejanja, ki so jo v juniju 2015 na KPK vloŽili občani
Vodic. Nadzorni ne razpolaga z zadostnimi informacijami, da bi lahko presodil alije v primeru
menjave parcel res prišlo do oškodovanja premoŽenja občine Vodice. Nadzorni odbor ni
zaznal negospodarnega ravnanja pri prodaji zazidljivih parcel. občani Vodic v prĺjavi namreč
očitajo, da je podjetje Magnum ali Magneti prodajalo parcele po ceni 240 EUR za m2. No
ugotavlja, da je občine Vodice podjetju Magnum prodala ocene po cenah od 1'ĺ5 EUR/m2
do 132,5 EUR/m2, kar je skladno oz. Več, kot je predlagana cenaiz cenitvenega poročila in
kot je bila doloöenazajavno draŽbo, zato s tega naslova ni bilo nobenega oškodovanja ali
negospodarnega ravnanja občine Vodice.
Razprave ni bilo
Sprejet je bil naslednji sklep

í5.í6.í

občinski svet občine Vodlce se je seznanil s Poročilom o
opravljenem izrednem nadzoru >Pregled morebitnega oškodovanja
premoŽenia občine Vodice, zaradi domnevno sporne menjave

SKLEP:

nepremičnega premoženja v letu

2007<<.

Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;
11 članov;
PROTI: 0.

ZA:

Sklep je bil sprejet soglasno

í7 PoRoclLo o oPRAVLJENEM

NADZoRU DNADZoR NAMENsKosTl lN
sMoTRNosTI PoRABE PRoRAcuľsxln SREDSTEV V JAVNEM PoDJETJU
KOMUNALA VODICE, D.O.O.(

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev je podala Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice.

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora občine Vodice je bil opravljen redni nadzor
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala
Vodice, d.o.o. Namen in cilj nadzora je bil preveriti namenskost in smotrnost porabe

proračunski sredstev, ali Javno podjetje Komunala Vodice izvaja dejavnost skladno z
zakonskimi zahtevami, statutom ĺn predpis, ter ali pri tem upošteva pooblastila in pristojnosti
za katere je pooblašöena.
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno sledeče: občina Vodice se je v letu 2005 odločila, da
dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenjekomunalne in padavinske vode ter
oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s poŽarno vodo v javni rabi, prenese
na samostojno podjetje Javno podjetje Komunala Vodice' Na ta način je zagotovljena stroga
ločitev in preglednejši nadzor nad stroški storitev, ki so osnova za izračun vodarine. JPKV
deluje dobro, korektno in transparentno. Z načrtovano širitvijo dejavnostije pričakovati, da bo
JPKV ĺzkoristila sinergijske učinke, povečala kakovost storitev, ki jih bo prevzela in znižala
20

(

skupne stroške, kar dolgoročno vodi v niŽje cene komunalnih storitev. Zaradi navedenega
nadzorni odbor izdaja pozitivno mnenje.
Nadzorni odbor je podal predloge za izboljšavo, ki naj jih JPKV upošteva pri stalnĺ izboljšavi
postopkov in še bolj transparentnega poslovanja. Poleg tega nadzorni odbor opozarja na
nekatere nepravilnosti in pomanjkljivosti pri smotrnosti porabe proračunskih sredstev, in

sicer:

.
o

JPKV je nepravilno izplačevala kilometrine od 1.7.2015 dalje, kar je v nasprotju s

Kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti,
nekatera pogodbenarazmerja so bila sklenjena Že v letih 2007,2009, 2011 in vse do
danes niso bila nič prenovljena v smislu boljših pogojev za JPKV, kar z vidika
gospodarnega ravnanja ne predstavlja najboljše prakse,
preuči naj se smotrnost obstoja nadzornega sveta JPKV,
JPKV ima zelo zastarel pravilnik o računovodstvu, kar sicer nima direktnega vpliva na
smotrnost porabe proračunskih sredstev.
Zaradi navedenega nadzorni odbor v delu smotrnosti daje pozitivno mnenje s pridrŽkom.

o
.

Razprava:

Anton Kosec je izpostavil, da je iz poročila o opravljenem nadzoru razvidno, da je bila
odločitev za ustanovitev komunalnega podjetja dobra. Delo javnega podjetja je dobro
opravljeno, kar je razvidno tudi iz potrditev njihovih programov in poročil s strani občinskega
sveta.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

občinski svet občine Vodice se

je

seznanil

s

Poročilom o
opravljenem nadzoru >Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe

',5.17.1

SKLEP:

proračunskih sredstev v Javnem podjetiu Komunala Vodice, d.o.o.<.

Glasovanje:
Prisotnih: 11 članov;

A'

11 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bil sprejet soglasno.

í8 PoRocILo o
2015

DELU NADZoRNEGA oDBoRA oBčtNE VoDIcE V LETU

Vsebina je objavljena v gradivu, kĺje bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
obrazloŽitev je podala Andreja Rahne, predsednĺca Nadzornega odbora občine Vodice.

V letu 2015 so bili opravljeni in zaključeni naslednji pregledi:
o Nadzor delovanja finančne funkcije v občini Vodĺce, pregled sta izvajali Jana BaliŽ

.

Mateja Gubanec,

Nadzor nad razpolaganjem

s

stvarnĺm premoŽenjem, pregled

in

je izvedla

Andreja
Rahne,
o Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju
Komunala Vodice, d.o.o, pregled sta izvajaliAndreja Rahne in Mateja Gubanec,
o lzredni nadzor morebitnega oškodovanja premoŽenja občine Vodice zaradi
domnevno sporne menjave nepremičnega premoŽenja v letu 2007, pregled je izvedla
Andreja Rahne.
V letu 2015 so bili v skladu s plani dela nadzornega odbora sprejeti naslednji pregledi,
katerih aktivnosti so se zaćele neposredno po izdaji sklepov o opravljanju posameznega
nadzora in se zaključujejo v letu 2016''
21

ař

.
.

Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v Vrtcu ŠkratekSvit,
pregled izvaja Maja Drešar, pregled je v izvajanju,
Nadzor varnosti in zanesljivosti informacijske tehnologije v občini Vodice, pregled
izvajaTomaž Merše, pregled je v izvajanju.
S strani Nadzornega odbora občine Vodice je bilo v končnih poročilih o opravljenih nadzorih
v letu 2015 podanih skupno 19 priporočilza izboljšanje poslovanja občine Vodice.
Nezakonitosti, ki bi terjale nadaljnje ukrepanje Nadzornega odbora občine Vodice, niso bile
ugotovljene.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
15.ĺ8.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil s Poročilom o
o

nem delu

odbora v letu 2015.

Glasovanje:
Prisotnih: 1'ĺ članov;
7A: 1'ĺ članov;
PROTI: 0.
Sklep je bil sprejet soglasno.

19 PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBCTNIVODICE ZA
LETo 20í6
Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
obrazloŽitev je podal Miran Sirc.
Namen programa je seznanitev občinskega sveta kot predstavniškega telesa koncedenta z
doseŽenimi rezultati koncesionarja na področju izvĄanja gospodarske javne sluŽbe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v l. 2015 ter predloŽitev načrtovanih ciljev podjetja
Snaga Javno podjetje d.o.o. na področju navedene javne sluŽbe (v širšem oziru) na območju
naše občine in širšesmetarske regije v seznanitev in sprejem.
Zaradi dobre ozaveščenosti naših občanov, rezultati ĺn kazalniki posameznih segmentov
javne sluŽbe zbiranja doloöenih vrst komunalnih odpadkov, kot so vključenost v sistem
zbiranja odpadkov, trend zmanjševanja količin zbranih mešanih komunalnih odpadkov
sumarno in na prebivalca, trend zviševanja zbranih količin bioloških odpadkov, zbrane
količine nevarnih odpadkov na prebivalca, pozitivno odstopajo od povprečja v smetarski
regiji' Po veöletni konstantni rasti se je število obiskov in oddanih odpadkov na zbirnem
centru v Vodicah nekako ustalilo.
Snaga Javno podjetje d.o.o. namerava tudi v l. 2016 ter nadaljnjih letih svoje aktivnosti,
preko svojih strateških usmeritev _ upoštevanje strategije >>Zero Waste<<, širitev dejavnosti v
Sloveniji, izvajanje storitev na stroškovno učinkovit način ob zmanjševanju reklamacij, voditi
proti doseganju vizije >biti vodilno podjetje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v
EU(. V slednji koncept je zajeto izvajanje Snaginih storitev tudi na območju naše občine.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
15.í 9.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejema predlożeni >Program ravna nja
s komunalnimi odpadki v občiniVodice za leto 20í6(

Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;
22
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ZA:

11 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bi! sprejet soglasno.

20 PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA PR!
IZVAJANJU oBVEZNE GosPoDARsKE JAVNE SLUŽBE oDLAGANJA
OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV ZA LETO 2016

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za finance.
obrazloŽitev je podal Miran Sirc

Namen programa je seznanitev občinskega sveta kot predstavniškega telesa koncedenta z
doseŽenimi rezultati koncesionarja na področju izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v l. 2015 ter predloŽitev načrtovanih ciljev podjetja Snaga Javno
podjetje d.o.o. na področju navedenih javnih sluŽb za področje naše občine in širše
smetarske regije v seznanitev in sprejem.
občina Vodice je vse od podpisa medobčinske pogodbe o sofinanciranju nadgradnje
RCERO Ljubljana v juniju 2006 enakopravna koristnica storitev Regijskega centra za
ravnanje z odpadki na ljubljanskem Barju. Koncesionar Snaga Javno podjetje d.o.o. za
območje naše občine zagotavlja storitve po principu enaka cena za enake storitve kot jih
imajo uporabniki z območja Javnega holdinga Ljubljana' Kvaliteto storitev lahko ocenimo kot
primerno; cene storitev so med najniŽjimi v Sloveniji.
V okviru RcERo Ljubljana so bili konec leta 2015 uspešno dograjeni objekti za mehansko in
biološko obdelavo odpadkov. V slednjih je že vzpostavljeno poskusno obratovanje, ki bo
potekalo dobro leto dni. Navedeno je garant za uresničitev načrtovanega drastičnega skoraj
75 o/o znižanja skupne količine trajno odlożenih odpadkov v primerjavi z lanskim letom.
Konkretni cilji v naši oběini sledijo predhodno zapisanemu.

Razprave ni bllo.
Sprejet je bil naslednji sklep
15.20.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejema predloženi >Program za
obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranievania komunalnih odpadkov za leto 20ĺ6(.

Glasovanje:

Prisotnih: 11 ělanov;
11 članov;
PROTI: 0.

ZA:

2í Sklep

je bil sprejet soglasno. PoBUDE, PREDLOG!, VPRAŠANJA

I

Po končani seji se je

Vsem zahvalila za pozonost in sejo zaključila ob 21:20
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občine Vodice
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