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Zadeva:. ZAPISNIK

6. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 21. aprila 20'ĺ5 ob
18. uri, V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

Prisotni člani obč|nskega sveta: Margareta Barle, M'lja Cankar, Rok Cankar, Andraž
Hönigsman, Žiga Janežič, Anton Koseą Anton Kokatj, Anton Logar, Mojca Ločniškar,
dr.Jože Podgoršek, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek, Damijan Repnik, Miran Vertačnik.

Prihod in odhod članov je razviden iz zapisnika in liste prisotnih.

oDsoTNt cĺnru:
. Anton AljaŽ

Poleg članov občinskega sveta, so bili na seji prisotni še:
Aco Franc Šuštar, župan,
Majda Peterlin, občinska uprava,
Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice
Aleksandra Plevel, občinska uprava,
Miran Sirc, občinska uprava (od 10. do 14' točke),
Marjana Mohorič, občinska uprava (od 13. do22. točke),
Rado Čuk, oböinska uprava (od 7. do 21. točke)
Tatjana Resman, občinska uprava (do 6. točke)
Karla Jankovič in Tina Verbič, LUz d.d. (do 6. točke)
mag. Jelka Gazvoda, direktorica MKL (pri 7. točki)
Helena Čampa, direktorica Comett zavod a pomoč in nego na domu (pri 8.in 9.točki)
lrena Karčnik, vodja MlR (pri 'ĺ0. točki)
Sebastian Mohorič, namestnik komandirja PP Medvode (pri 11. točki)
JoŽe Gregorič, Snaga Javno podjetje d.o.o' (pri 12. in 13' točki)
Jure Vrhovnik, direktor JP Komunala Vodice (pri 14. točki)
Cilka Marenče, pomočnica ravnatelja oŠ Vodice (pri 15. in 16' tocki)
Hedvika Rosulnik, ravnateljica Vrtca Škratek Svit Vodice (pri 17 . in 18. točki)
Helena Čerin, članica Uredniškega odbora Kopitarjev glas.

Sejo je vodil Župan, Aco Franc Suštar, zapisnik je pisala Aleksandra Plevel, višja
svetovalka lll.

UGOTOVITEV SKLEPCNOSTI

Żupan je obcinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na sejĺ je bilo ob preverjanju prisotnosti
prisotnostih 12 clanov občinskega sveta občine Vodice.

Żupanje ugotovil, da je svet sklepčen in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je priloŽena
originalu zapisnika.
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1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA
= = ========== = === = ====== == ==== == === == = == = == == == == == = == = = ==== == ==== ==== =
Zupan je v uvodu pozdravil Vse navzoče ter v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Prisotne člane sveta je seznanil z razlogi za sklic seje s tako obširnim dnevnim redom.
Razlog za obširni dnevi red je obravnava poročil javnih zavodov, katere pa občina ni prejela
pravočasno za sklic seje v mesecu marcu. Poleg tega je tudi odbor za komunalo in urejanje
prostora opravil dve daljši seji na kateri so bila obravnavana gradiva za sejo občinskega
sveta. Sklic seje V mesecu marcu enostavno iz navedenih razlogov ni bil mogoč.

Mojca Ločniškar je predlagala, da se seja zaključi ob 23. uri. Predlogu Mojce Ločniškar se je
pridruŽil tudi Anton Logar, ki je podal pripombo, da je gradivo preobširno. Damjan Repnik je
predlagal, da se razprava svetnikov opravi kar na mestu.

odgovoril je Župan in povedal, da je potrebno zaradi snemanja seje vse obrazloŽitve in
razprave opraviti za govornico. o zaključku seje se bo razpravljalo med potekom seje.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

6.í.í SKLEP občinski svet občine Vodice za 6. redno sejo potrjuje naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2' Pregled in potrditev zapĺsnika 5. redne seje
3. Strokovne podlage za razvoj prometneg a omreżja
4. Strokovne podlage za ureditev javnih parkirnih površin v središču

naselij Utik in Skaručna
5. Strokovne podlage za umestitev in ureditev nove gospodarsko -

obrtne cone v JV delu Repenj (del EUP Re_14)
6. Pregled in analiza podanih razvojnih pobud za OpN Vodice iz

javnega in zasebnega sektorja
7 ' Poročilo o delu za leto 2014 Kn1ižnice Śiška - KnjiŽnica Vodice
8. Poroöilo o izvajanju storitve Pomoči druŽini na domu - socialna

oskrba v letu 2014
9. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč druŽini na domu v

Obcini Vodice zaleto 2015
10. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Tzin, Komenda,

Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice >Medobčinski inšpektorat in
redarstvo<< za leto 2014

1 1 . ocena varnostnih razmer na območju občine Vodice za leto 2014
12. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Obcini Vodice za leto

2015
13. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju

obvezne gospodarske javne sluŽbe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2015

14. Letno poročilo JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2014
'ĺ5. Letno poročilo JZ osnovne šole Vodice za leto 2014
16'odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Vodice

predlog, skrajšani postopek
'l7. Letno poslovno poročilo za leto 2014Vrtec Škratek Svit Vodice
18. Predlog Sklepa .o soglasju za oblikovanje predvidenega števila

oddelkov v Vrtcu Škratek Svit Vodice za šolsko leto 201 5t2o16
19. Program dela Nadzornega odbora občine Vodice za leto 2015
20. Poročilo o porabi sredstev organizatorjev volilne kampanje na

lokalnih volitvah 2014
2'ĺ. odlok o javni gasilski sluŽbi v občinĺ Vodice - osnutek, l. obravnava
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22.Zakljućni račun občine Vodice za leto 2014 _ predlog
. Poročilo Župana o delu občine za leto 2014

23. Pobude, predlogi, vprašan|a

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A. 12 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE

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

Razprava:

o predlogu zapisnika je razpravljala Mojca Ločnĺškar. Na predlog Mojce Ločniškar se
öistopis zapisnika (potrjen zapisnik) pošlje Vsem svetnikom po elektronski pošti.

bil n vek

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A. 12 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Seji se je pridruŽil Anton Kosec.

6.2.í SKLEP Pr| 3. točki dnevnega reda: >odlok o proračunu občine Vodice za leto
2015 - predlog, ll. obravnava( se popravi razprave Mojce Ločniškar
na 5. strani. Popravljena razprava se pravilno glasi: >Mojca Ločniškar
je pohvalila pripravljavca proračuna. Postavlja pa se ji dvom o
uravnoteženosti proračuna, saj se na račun povečevanja odhodkov
povečujejo prihodki od komunalnih prispevkov. Ponovno je poudarila'
da se ii ne zdi primerno zadolŽevanje za pridobitev projektne
dokumentacije za projekte. Podala je tudi vprašanje o smiselnosti
navedbe v 13. členu odloka, ki predvideva začasno financlranje v letu
2016, na podlagi odloka o proračunu za leto 20í5. Ker se predvideva
sprejem proračuna tudi za leto 2016 meni, da določba o začasnem
financiranju ni potrebna. Glede načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem je povedala, da se ji zdi sporno' da so v načrtu
nepremičnine, ki posamezno presegajo vrednost, ki je določena v
samem proračunu.<<

6.2.2 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 5. redne seje z
upoštevaniem spreiete pripombe.

Glasovanje o zapisniku:
Prisotnih: 13 članov'
7A. 13 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.
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3 sTRoKoVNE PoDLAGE zA RAzVoJ PRoMETNEGA oMREŽJA

Gradivo je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Żupanje v uvodu predlagal' da se obrazložitev poda skupaj za naslednje točke:
Strokovne podlage za razvoj prometneg a omreĄa
Strokovne podlage za ureditev javnih parkirnih površin v središču naselij Utik in
Skaručna
Strokovne podlage za umestitev in ureditev nove gospodarsko - obrtne cone v JV
delu Repenj (del EUP Re_14)

Točke so bile obravnavane na odboru za komunalo in urejanje prostora. ob sprejemu
občinskega prostorskega nacrta v januarju 2014 so bili dani očitki občinski upravi, da je bil
postopek sprejetja OPN-ja netransparenten. Sam meni, da je bil postopek sprejetja OPN
specifičen, a speljan povsem zakonito. Skladno s takratno fazpravo pri sprejemu oPN-ja pa
bo občinskĺ svet v napĘ seznanjen z vsemi strokovnimĺ podlagami in z analizo prejetih
pobud in predlogov ob pripravi sprememb in dopolnitev OpN-ja.

Tatjana Resman je v nadaljevanju podala obrazloŽitev k predlogu strokovnih podlag. V okviru
sprejetega oPN občine Vodice so v okviru strateškega dela podane tudi usmeritve za razvoj
različnih dejavnosti v občini, med drugim tudi usmeritve za razvoj gospodarske javne
infrastrukture in gospodarske dejavnosti. Navedene usmeritve so podane predvsem na
strateškem nivoju, za njihovo realizacijo pa jih je potrebno še dodatno preveriti in
konkretizĺrati, s čimer bi dobili podrobne usmeritve, ki jih je mogoče upoštevati v okviru
prostorskih aktov, različnih razvojnih dokumentov in v okvĺru različnih projektov.

V okviru sprejetega oPN Vodice so V okviru strateškega dela podane usmeritve za razvoj
prometa v občini. Te se med drugĺm nanašajo na razvoj omreŽja kolesarskih poti, predvidena
je tudi umestitev nove lokalne obvozne ceste v Lokarje s priključkom na regionalno cesto
Vodice - Moste ter ureditev parkirĺšč v Utiku in Skaručni.
Predmetna strokovna podlaga se nanaša predvsem na naslednja področja oz. vsebine:
omreŽje kolesarskih poti, javni potniški promet' nova prometna povezava v Lokarje, nova
prometna povezava na območju Pustnic. Nova lokalna dovozna cesta v Lokarje je trenutno
predvidena v strateškem delu oPN Vodice, v okviru te strokovne podlage pa je bila izdelana
preverba moŽnosti umestitve te nove poti v prostor. Podane so usmeritve tako glede
moŽnega poteka ceste kot tudi glede tehničnih elementov, pri cemer se v določeni meri
upošteva tudi lega predlagane trase v poplavnem obmocju' V delu strokovne podlage, ki se
nanaša na umestitev ceste v Lokarje so tudi vključene dodatne dopolnitve na podlagi
pripomb podanih na predhodni obravnavĺ gradiva na seji odbora za komunalo in urejanje
prostora (prĺpombe so razvidne iz priloŽenega zapisnika 3. seje odbora). lzdelane usmeritve
bodo uporabljene tudi v okviru postopka sprememb ĺn dopolnitev oPN Vodice, v okviru
katerega pa bo za realizacijo izgradnje nove prometne povezave v Lokarje potrebno traso
opredelititudi v izvedbenem delu OPN s spremembo namenske rabe.
V okviru predmetne strokovne podlage se je preverilo tudi moŽnost umestitve nove
povezovalne ceste nad naseljem Pustnice. Potreba po ureditvi nove prometne povezave je
povezana s krepĺtvijo vloge naselja Vodice in urejanjem novega občinskega središča, prav
tako pa bi nova povezava rešila problematiko trenutno neustrezne prometne povezave skozi
naselje Pustnice. Nova povezovalna cesta je v strokovni podlagi obdelana in prikazana v
dveh različnih variantah, ki se razlikujeta v poteku trase, bi pa obe omogočili bistveno bolj
primerno prometno povezavo na območju Pustnic. Navedeni varianti se nanašata na potek
nove povezovalne ceste v severnem delu Pustnic. Na podlagi podanih pripomb na seji
odbora za komunalo in urejanje prostora (pripombe so razvidne v prĺloŽenem zapisniku 3.
seje odbora) pa je bilo v zvezi z umestitvijo te povezave podanih nekaj pripomb, ki so v
priloŽenem gradivu Že upoštevane. Tako je dodana tudi preverba moŽne povezave v smeri
S-J, kije prav tako podana v dveh različnih variantah, ob upoštevanju obstoječe poselitve in
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morebitne prihodnje širitve naselja. Predlog nove povezovalne ceste se bo v okviru
sprememb in dopolnitev vključil v strateški del oPN Vodice, s čimer bo podana podlaga za
kasnejšo uvrstitev v izvedbeni del, kar bo omogočilo realizacijo izvedbe nove prometne
povezave.

Skaručna
V okviru strokovne podlage sta bili obravnavani obstoječi lokaciji parkirnih površin v Utiku in
na Skaručni, ki trenutno niso najbolje urejene. V Utiku gle za območje, ki je v prostorskih
aktih Že več kot desetletje namenjeno razvoju povrŠin za centralne dejavnosti. V okviru
strokovne podlage so tako podane usmeritve za ureditev ustreznih javnih parkirnih površin,
pri čemer te med drugim vsebujejo število parkirnih mest z upoštevanjem tehničnih
normativov ter ureditev parkirišča v dveh fazah, glede na prometno obremenjenost. Na
Skaručni je predmet obdelave moŽnosti ureditve parkirnih površin območje obstoječih
parkirišč ob kulturnem domu in trgovini. Trenutno je na tem območju sicer zagotovljeno
parkiranje, vendar pa se je v strokovni podlagi obdelalo tudi širše območje središca naselja
Skarucna, predvsem za primer nadaljnje krepitve centralnih dejavnosti na tem območju. Tudi
v tem primeru je moŽnost ureditve parkirišč preverjena v več variantah, pri čemer se je pri
preverbi zajelo tudi območje sosednjih zemljišč, kjer bi se poleg parkirnih površin uredilo še
manjše otroško ĺgrišče, vključena pa je tudi moŽnost ureditve počivališěa za kolesarje.
lzvedba variante z ureditvijo otroškega igrišča bo odvisna tudi od stališča lastnikov teh
zemljišč.

delu Repenj (del EUP Re_14)
Strokovna podlaga se nanaša na umestitev nove gospodarsko - obrtne cone v JV delu
Repenj. ob upoštevanju obstoječega stanja, izraŽenih razvojnih potreb in zagotovitvi
ustreznejšega bivalnega okolja v naselju Repnje, ki je sicer namenjeno stanovanjski
dejavnosti se je z namenom konkretizacije določila 24. ćlena oPN Vodice pristopilo k izdelavi
predmetne strokovne podlage. območje nove gospodarsko-obrtne cone se nahaja v JV delu
naselja Repnje, ki leŽi ob avtocesti in je umaknjeno od območja stanovanjskih površin, zato
umestitev cone v tem delu ne bi imela bistvenih negativnih vplivov na okolico. Gre pa tudi za
območje, kjer se trenutno Že deluje nekaj lokalnih podjetnikov. osnovni namen in cilj
predmetne strokovne podlage je torej utemeljitev spremembe namembnosti zemljišč v
celotnem delu, kjer se predvĺdeno urejanje nove gospodarsko-obrtne cone. Po spremembi
namembnostizemljišč, ki mora biti usklajena in potrjena s strani nosilcev urejanja prostora se
bo območje ustrezno opredelilo v prostorskem aktu, prav tako pa se bo predpisal način
urejanja in nabor dejavnosti, ki se bodo lahko izvď1ale na tem območju.

Tatjana Resman je zaključila obrazlożitev in povedala, da se bodo vse te strokovne podlage
upoštevale pri pripravi sprememb in dopolnitev oPN -ja.

Karla Jankovič je v nadaljevanju predstavila grafični del strokovnĺh podlag in umestĺtve le teh
v prostoru.

Razprava.

Anton Kosec je povedal, da je iz zapisnikov Odbora za komunalo in urejanje prostora,
katerega predsednik je, razbrati njegovo stališče do obravnavanih strokovnih podlag. odbor
je vse obravnavane strokovne podlage podprl.
Sam podpira ureditev gospodarsko - obrtne cone na kocu vasi Repnje. Cona je że
umeščena v degradirani prostoru, tudi zato upa, da bomo uspešni pri soglasodajalcih. odbor
se je strinjal, da je maksimalna višina objektov v coni 10m.

Glede strokovnih podlag za uredĺtev javnih parkirnih površin v središču naselij Utik in
Skarucna meni, da gre za posnetek zapisa strateškega dela oPN, ki določa, da se bo v
občini Vodice poleg občinskega središča razvilo tudi dva dodatna krajevna središča in sicer
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eden V Utiku in eden v Skaručni. V strateškem delu oPN - ja je zapisano, da je potrebno
najprej zgraditĺ parkirišče ob javnih stavbah v Utĺku in Skaručni, da bodo stavbe lahko
funkcionirale.

Strokovne podlage za razvoj prometnega omreŽja je ravno tako obravnaval odbor, ki je
največ pozornosti namenil novemu priključku >Lokarje< na regionalno cesto R2 413 in cesti v
Pustnicah. odbor meni, da priključek Lokarje na novo obvozno cesto ni smiseln' saj bi bila
potrebna sprememba dżavnega lokacijskega načrta. Podpira odločitev, da se v izvedbeni
del OPN - ja vneseta obe predstavljeni varianti. Glede nove povezovalne ceste v Pustnicah
je povedal, da je potrebno narediti dodatno varianto v smeri sever jug in predlaga, da se
obdrŽijo vse predstavljene variante, dve na severu in dve varianti v smeri sever jug'

Żupanje glede predvidene navezave v Lokarjih pojasnil, da krajša povezava z regionalno
cesto pomeni tudi niŽje stroške za vzpostavitev ceste.

Rok Cankar je povedal, da podpira umestitev povezovalne ceste v Lokarjih saj bo
pripomogla k razvoju oC Lokarje in k umiku tovornega prometa z območja stavbnih zemljišč.
Postavil pa je vprašanje alije smiselno širiti obstoječo cesto v Lokarjih ali bi bilo bolj smiselno
narediti daljšo navezavo na regionalno cesto. Kakšna je razlika v ceni teh moŽnosti?

Żupan je v odgovoru pojasnil, da je bila pred leti na cesti v Lokarjih poloŽena kanalizacija,
narejena odmera cesta in ob zadostnih sredstvi iz proračuna bodo zemljišča za širitev ceste
odkupljena. Širitev ceste je predvĺdena V spĘetem občinskem podrobnem prostorskem
načrtu.

Anton Logar je podal pripombo na predvideno severno povezovalno cesto v Pustnĺcah.
Predvideva se na najboljših kmetijskih zemljiščih, je daljša in draĄa in povsem nesmiselna
moŽnost. Krajša varianta pri bencinskem servisu je veliko bolj sprejemljiva in tudi cenejša.

Mojca LočniŠkar je podala pripombo na predvideno S povezovalno cesto v Pustnicah. Meni,
da je nepotrebna in predraga ter, da ni uravnoteŽenega razvoja občine, saj imajo nekatera
naselja Vso gospodarsko javno infrastrukturo, drugje je ni, občina pa ima velike vodne
izgube. Predlaga, da se prometna uredĺtev v Pustnicah reŠuje z odkupom zemljišč na
kriŽĺšču.
Glede kolesarskih potije povedala, da so v strokovnih podlagah opredeljene zelo splošno, in
dokler ni strategije razvoja turizma, tudi nepotrebne. Nujno se ji zdi, da se v tem trenutku bolj
posvetimo varnosti v cestnem prometu in varnosti kolesarjem. Potrebno je poskrbeti za varne
ceste, ki jih Že uporabljajo kolesarji in sicer Vojsko - Selo (Cesta Gorenjskega odreda) in
Vodice - Komenda. Predlaga, da se obcina Vodice in občina Komenda poveŽeta in uredita
Varno kolesarsko povezovalno pot. ob parkiriščih pa naj se predvĺditudi kolesarnice.

Karla Jankovič je v zaključku razprave podala nekaj odgovorov. Kolesarske poti so tesno
povezano s strategijo razvoja turizma. Kolesarsko omreŽje' ki je predlagano V strokovnih
podlagah, veŽejo posamezne točke. Projekti za zagotavljanje varnosti kolesarskega prometa
in točno določenih kolesarskih povezav so nadaljevanje strokovnih podlag. Na parkiriščih so
predvidena tudi mesta za kolesarje.
Glede severne povezovalne ceste v Pustnicah je povedala, da gre za več moŽnosti
umestitve cest v prostor.

Anton Kosec je pojasnil, da je imel tudi odbor za komunalo in varstvo okolja več pomislekov
glede S povezovalne ceste, ki bo oteŽil dostop na kmetijska zemljišča in predstavlja tudi
draĄo moŽnost. V Pustnicah je potrebno urediti povezavo in rešiti ozko grlo. Trenutno je
predvidena prometa povezava s središčem Vodic, ki pa se konča s T kriŽiŠcem na Brniško
cesto. Meni, da je bolj prĺmerna cesta, ki je locirana sever - jug. Seveda pa si ne smemo
zapreti moŽnostiza druge povezovalne ceste.
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Zupan je v odgovoru Mojci Ločniškar povedal, da se tudi druga naselja urejajo skladno z
razpoloŽljivĺmi sredstvi. V strateških aktih je smiselno pustiti več moŽnosti. Severna
povezovalna cesta ponuja celovito rešitev za območje Pustnic v prihodnjih letih. Prav tako je
potrebno v strateških aktih opredeliti moŽne kolesarske povezave med občinami. Ce so
stvari opredeljene v prostorskih aktih obstaja tudi moŽnost pridobitve nepovratnih sredstev.

Anton Kosec je pojasnil, da opredeljene rešitve v strateškem delu oPN-ja predstavljajo
podlago za naslednje spremembe izvedbenih prostorskih aktov.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

6.3.í SKLEP: občinski svet občlne Vodice se je seznanil s Strokovnimi podlagami
za razvoi prometnega omrežja in jih ocenjuje kot prlmerne za
upoštevanje pri pripravi prvih sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskeqa načrta občlne Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
ZA. 11članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

4 sTRoKoVNE PoDLAGE zA UREDITEV JAVNIH PARKIRN|H PoVRŠlN V
SREDIšGU NASELIJ UTIK IN sKARUcNA

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Uvodna obrazloŽitev je bila podana pri 3. točki.

Razprava:
Zrazpravoje nadaljeval Župan in povedal, da tudi sam meni, da je potrebno teŽiti k razvoju
krajevnih središč v Skaručni in Utiku. občina je v preteklosti s sprejemom prostorskih aktov
ti dve središči Že zaščitila. Z umestitvijo predlaganih parkirišč v prostorske akte bo občina
lahko pristopila k pogajanjem za odkup zemljišč. Na obravnavanih parkiriščih je predviden
tudi prostor za kolesa.

Po razpravi Župana je bil sprejet naslednji sklep

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A.13 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5 STROKOVNE PODLAGE ZA UMESTITEV !N UREDITEV NOVE GOSPODARSKO
- oBRTNE CONE V JV DELU REPENJ (DEL EUP RE_14)
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6.4.í SKLEP: občinski svet občine Vodice se je seznanil s Strokovnimi podlagami
za ureditev javnih parkirnih površin v središču naseIja Utik in
Skaručna in jih ocenjuje kot primerne za upoštevanje pri pripravi
prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
občine Vodice.

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo
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6.5.í SKLEP: občinski svet občine Vodice se ie seznanil s Strokovnimi podlagami
za umestitev in ureditev nove gospodarsko - obrtne cone v JV delu
Repenj (del EUP Re-í4) in jih ocenjuje kot primerne za upoštevanje
pri pripravi prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta obč|ne Vodice.

Uvodna obrazloŽitev je bila podana pri 3. točki

Razprave nibilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje :

Prisotnih: 13 članov;
ZA. 12 članov;
PROTI:/ .

Sklep je bil sprejet.

6 PREGLED IN ANALIZA PODANIH RAZVOJNIH POBUD ZA OPN VODICE IZ
JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala Tatjana Resman. V okviru sprejema občinskega prostorskega
načrta obcine Vodice (oPN) je bil sprejet sklep, da občina Vodice takoj pristopi k postopku
priprave njegovih sprememb in dopolnitev. Glede na dolgotrajnost postopka priprave OPN in
izražene različne razvojne pobude je bil takšen predlog utemeljen in posledicno je Župan v
februarju 20'l4 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta obcine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 2t14). V okviru
navedenega sklepa je bilo med drugim predvideno tudi novo zbiranje razvojnĺh pobud, ki bĺ
se vključile v okvir postopka prvih sprememb in dopolnitev oPN. Zbirarye razvojnih pobud je
tako potekalo med aprilom 2014 in junĺjem 2014. o zbiranju je bila javnost ustrezno
obveščena, med drugim tudi preko spletne strani, v okviru Kopitarjevega glasu in z
obvestilom po gospodinjstvih. Po zaključenem zbiranju razvojnih pobud so bile te ustrezno
evidentirane, dodana pa jim je bila tudi oznaka, s katero bodo vodene v okvĺru postopka
sprememb in dopolnĺtev oPN Vodice' s tem pa bo omogočena tudi bolj objektivna
obravnava. V juliju 2014 so bili vsem vlagateljem pobud in so/lastnikom zemljišč, ki so
predmet razvojnih pobud posredovani dopisi, v katerih so jim bile posredovane oznake
pobud, s pomočjo katerih bodo v okviru nadaljevanja postopka lahko spremljali obravnavo
svoje pobude. Z namenom celovite in predvsem čim bolj transparentne obravnave podanih
razvojnih pobud smo pristopili k izdelavi predmetne strokovne podlage, ki zajema pregled ĺn
analizo vseh podanih razvojnih pobud. V okviru strokovne podlage so tako med drugim
opredeljena tudi merila za obravnavo in vrednotenje pobud, na podlagi katerih so pobude
nato uvrščene med sprejemljive in nesprejemljive. Merila za vrednotenje pobud v strokovni
podlagi oz. analizi so pripravljena tudĺ ob upoštevanju kriterijev, ki jih doloöa 6. odstavek 47.
člena ZPNačrt-a. Ta določa, da morajo podane razvojne pobude po spremembi namenske
rabe zemljišč izpolnjevati pogoje glede skladnosti s cilji prostorskeg a razvoja občine,
upoštevanja varstvenih ĺn varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih
meril in moŽnosti opremljanja zemljišč za gradnjo' Poleg besedilnega dela analiza vsebuje
tudi graficni prikaz razvojnĺh pobud, s čimer je razvidna tudi njĺhova prostorska razmestitev.
Na ta način so vse podane pobude obravnavane enakovredno, na podlagi enotnih meril in
kriterijev.
Z namenom preveritve utemeljenosti razvojnih pobud je bila v okviru pregleda in analize
razvojnih pobud predhodno izdelana tudi ločena strokovna podlaga Bilance prostih stavbnih
površin. V okviru te strokovne podlage se je izdelala analiza prostih stavbnih zemljišč, na
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podlagi katere je bilo moč ugotoviti še razpoloŽljiva prosta stavbna zemljišča v oböini Vodice,
kar se je nato tudi upoŠtevalo pri obravnavi razvojnih pobud.
Z izdelano analizo pobud in opredelitvijo posameznih razvojnĺh pobud kot sprejemljivih ali
nesprejemljivih za vključitev v nadaljnji postopek priprave sprememb in dopolnitev oPN je
tudi izpolnjena zahteva iz 6. odstavka 47. ćlena Zakona o prostorskem načrtovanju. Ta
določa, da občina najmanj enkrat na dve leti preveri izpolnjevanje pogojev podanih razvojnih
pobud za njihovo vključitev v postopek priprave osnutka občinskega prostorskega načrta'
V okviru strokovne podlage Pregled in analiza podanih razvojnih pobud za OPN Vodice iz
javnega in zasebnega sektorja so podane razvojne pobude torej opredeljene kot sprejemljive
ali nesprejemljive. Strokovno podlago je predhodno obravnaval tudi Odbor za komunalo in
urejanje prostora. Podane pripombe so razvidne iz priloŽenega osnutka zapisnika 4. seje
odbora, ki bo tudi sicer priloga strokovne podlage' ob upoštevanju sprejetega sklepa na
omenjeni seji se bodo tako pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN Vodice v
postopek, poleg sprejemljivih pobud iz strokovne podlage, vključile tudi tiste razvojne
pobude, ki so bile kot sprejemljive opredeljene na seji odbora. Vse morebitne dodatne
spremembe in dopolnitve, ki bodo podane ob obravnavi gradiva na seji občinskega sveta pa
bodo po seji dodatno upoštevane pri pripravi koněne vezije strokovne podlage, kĺ bo nato
upoštevana prĺ pripravi osnutka sprememb in dopolnitev oPN Vodice. S tem bodo v
postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev oPN Vodice upoštevana tako strokovna
stališča izdelovalca strokovne podlage kot tudi stališča občinskega sveta in odbora za
komunalo in uĘanje prostora. Katere razvojne pobude pa bodo nato v nadaljnjem postopku
in v sprejetih spremembah in dopolnitvah oPN dejansko upoštevane in vključene pa je
odvisno predvsem od mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.

S takšnim pristopom k pripravi sprememb in dopolnitev oPN je omogoöena najveěja mera
transparentnosti in seznanitev občinskega sveta s podanimi razvojnimi pobudami za
spremembo oPN Že takoj v začetni fazi postopka, še pred pripravo osnutka in njegovim
posredovanjem nosilcem urejanja prostora, ki bodo podali mnenja k gradivu.

Żupanje dodal, da je odbor za komunalo in urejanje prostora obravnaval sleherno pobudo in
podal usmeritve glede sprejemljivih in nesprejemljivih pobud. Predlagal je, da občinski svet
razpravlja o konkretnih pobudah. Na podlagi obravnave občinskega sveta bo pripravljena
dopol n itev analize pobud.

Razprava

Anton Kosec je spomnil na slabo voljo pri sprejemu občinskega prostorskega načrta saj
svetniki niso bili obveščeni o pobudah. Tako odbor kot občinskĺ svet sta bila s pobudami
seznanjeni po 7-ih letih obravnave oPN-ja ob obravnavi stališča do pripomb podanih na javni
razgrnitvi. Ob sprejemu OPN je bil sprejet sklep, da se takoj pristopi k spremembam
občinskega prostorskega načrta' Postopek sprememb se mora peljati transparentno.
Odbor za komunalo in urejanje prostora je na zadnji seji pregledal vse pobude. 86 pobud je
zavrnil Ljubljanski urbanistĺčni zavod (LUz), ki vodi spremembe oPN-ja. odbor je o vsaki
pobudi tudi glasoval. ob tem so se dżali kriterijev, ki so bili sprejeti ob obravnavanju stališča
do pripomb na javni razgrnitvi pri sprejemu OPN-ja.
Kriteriji so bili naslednji: skladnost pobude s strateškim delom oPN-ja, kar pomeni, da je
dopustna zmerna širitev vseh naselij v občini Vodice; da je zemljišče pobudnika komunalno
opremljeno oz' ima moŽnost komunalne opreme; da je pobuda sprejemljiva tudi z
urbanističnega zornega kota, da se omogoča širitev stanovanjskega območja s stanovanjsko
gradnjo. 70 pobud je opredeljenih kot sprejemljivih, 86 kot nesprejemljivih pobud. Od 86
pobud, ki jih je LUZ oznaćil za nesprejemljivo jih je pristojni odbor še 43 oznaćil za
sprejemljive. Za sprejemljive se označi tiste pobude, ki so na robu naselij in za eno ali dve
stanovanjski stavbi. Kar nekaj pobud je bilo podanih za gradnjo več eno ali dvostanovanjskih
stavb, vendar so se džali kriterija za zmerne širitve vasi. Predlaga, da tudi občinski svet
sprejme in potrdi43 pobud, kot sprejemljive.
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Mojca Ločniškar je podala vprašanje o naslednjih pobudah
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- P01 27A - zakaj je ustrezna
- P 029ZA - zakĄ ni ustrezna
- P002 BU - zakaj ni ustrezna
- P001 SE - zakaj ni ustrezna
- P119 VE - zakĄ nĺ ustrezna
- P086 ŠT - zakajje ustrezna
- P081ŠT -zakaj ni ustrezna

Podala je tudi vprašanje alije kakšen svetnik med pobudnik?

Odgovore je podala Tatjana Resman:
- P012ZA-greza preselitev kmetije, zato je ustrezna
- P0297A - ni sprejet OPPN, parcela leŽi v območju oPPN. Predlog pobudnika je, da

parcela se ĺzloči iz oPPN-ja, zato ni ustrezna
- P002 BU je ugodeno.
- P001 SE izven poselitvenega območja zato ni ustrezna
- P119 VE je že obstojeöa zgradba in bo postala razpršena gradnja
- P086 ST je sprejemljivo
- P08í ST na podlagi stališča odbora je spĘemljivo

Anton Kosec je dopolnil svojo obrazložitev in povedal, da bodo V spremembe oPN-ja
Vnesene vse Že legalno zgrajene stavbe. od svetnikov je med pobudniki Anton Kosec.

Tatjana Resman je povedala, da se ob obravnavah ne bo operiralo z imeni pobudnikov
temveč z oznakami.
Anton Logar je povedal, da ni podprl sprejema občinskega prostorskega načrta ker ni vedel
in še vedno ne Ve koliko stavb je predvidenih ob Brniški cesti. Prav tako se ni strinjal z
umestĺtvijo treh objektov ob Kamniški cesti. Še vedno meni, da tam ni ustrezen prostor.

Marjan PodgorŠek je podal vprašanje glede pobude P18Po. Anton Kosec je odgovoril, da je
bila pobuda s stališča LUZ-a nesprejemljiva, odbor pa jo je označil kot sprejemljivo.

Anton Kosec ie izrazil nezadovoljstvo, ker se ni dalo vplivati na pobude ob sprejemu OPN-ja.
Trenutno veljavni oPN je bil sprejet, ker tisti, ki so bili zavrnjeni niso bili oškodovani, tisti, ki
so imeli pozitĺvno rešene pobude pa so dobili potrjene pobude. Pri teh postopkih je potrebno
delovati transparentno in zakonito.

Żupanje v nadaljevanju kratko pojasnil zaplete pri sprejemu občinskega prostorskega nacrta
od leta 2005-2014 Postopek je bil zaključen in zagotovo zakonit, žal pa ni bil najbolj
transparenten. Postopek je bil takrat zelo dolgotrajen in specifĺčen. Sedaj bodo
soglasodajalcem - ministrstvom poslane usklajene pobude s katerimi bodo seznanjeni vsi.

Peter Podgoršek je podal vprašanje glede pobude P58Vo. odgovor je podala Tatjana
Resman, da je bila pobuda s strani odbora sprejemljivazaeno ali dve stanovanjski stavbĺ.

Dr. JoŽe Podgoršek je povedal, da podpira spremembe oPN-ja, s katerĺmi se rešuje nekaj
kmetij. Pobuda P068Po bo rešila kmetijo. Sam je lastnik zemljišča v širini 10m, kije zajeta v
spremembah oPN-ja vendar sam ni pobudnik spremembe. Povedal je, da se bo izloćil iz
glasovanja, ker je V spremembah upoštevana tudi njegova parcela.

Marjan Podgoršek je prosil za pojasnilo glede pobude P0297A in sicer koliko časa še ne bo
mogoče graditi? odgovor je podala Tatjana Resman in povedala, da parcelaleŽi v območju
oPPN-ja žalpa s strani lastnikov ni bilo pobude po nadaljevanju postopka.

Margareta Barle je podala vprašanje glede pobud, ki so bile na občino podane pred aprilom
2014?
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Tatjana Resman je obrazložila, da je bil na podlagi sklepa objavljen poziv za posredovanje
pobud in jasno je bilo povedano, da se bodo obravnavale samo pobude, ki so bile dane v
postavljenem roku. Pobude, ki so bile vloŽene naknadno, bodo obravnavane v roku 2 let in
upoštevane pri nadaljnjih spremembah oPN-ja. ob objavi poziva je bilo povedano, da naj
nove pobude vloŽijo tudi tisi, ki so jih Že podali pred tem obdobjem.

Anton Kosec je dopolnil obrazloŽitev Tatjane Resman, da je bilo nujno potrebno preseči
datum in povedati, da se starejše pobude ne bodo obravnavale.

Anton Kosec je v nadaljevanju podal tudi pobudo, da občinski svet ugodi pobudi P74Ko, ki
je bila označena kot nesprejemljiva zaradi malce vprašljivih podatkov glede dostopa. ob
parceli poteka pot, ki je v lasti občine Vodice. Če se pobuda oznaći kot sprejemljiva ne bo
odločeno nic drugače kot pri ostalih pobudah.

Dr. JoŽe Podgoršek je postavil vprašanje kdo je dolŽan urediti to pot? Anton Kosec je
odgovoril, da se parceli lahko podeli status javnega dobra. Żupan pa je dopolnil, da investitor
za del komunalnega prispevka sam zgradi cesto.

Żupanje podal na glasovanje predlog Antona Kosca glede pobude P7 Ko.

Glasovanie o oobudi P74KO. ki ie soreieml tve za đrad NIo ene stanovaniske hiše na V
delu parcele.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
A. 11 članov;
PROTI:i.
Sklep je bil sprejet. Pobuda se označi kot spĘemljiva za nadaljnjo obravnavo.

Po razpravije bil sprejet naslednji

Anton Kosec in dr. JoŽe Podgoršek sta se na lastno Željo izločila iz glasovanja.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
ZA. 11 članov;
PROTI:/.
Sklep je bi! sprejet.

Żupanje po sprejemu sklepa predlagal 15 min odmor. Med odmorom sej je seji pridruŽil
Anton Kokalj.

7 PoRocILo o DELU zA LETo 2o14 KNJtŽľĺlce ŠlŠxł - KNJlŽNtcA VoDlcE

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazlož|tev je podala direktorĺca ga. Jelka Gazvoda in povedala, da je poročilo o
delovanju KnjiŽnice Vodice predstavljeno v gradivu. V letu 2014 je bil najdraŽji projekt, ko je
bilo potrebno preopremiti 1/3 Vsega gradiva z novimi nalepkami. To omogoča uporabnikom,
da lahko gradivo, ki si ga izposodijo v katerikoli knjiŽnici v Ljubljani vrnejo v katerokoli

6.6.1 SKLEP: oběinski svet občine Vodice se je seznanil s strokovno podlago
Pregled in analiza podanih razvojnih pobud za OPN Vodice iz javnega
in zasebnega sektorja in jo ocenjuje kot primerno za upoštevanje pri
pripravi prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta občine Vodice z upoštevaniem predhodno spreietega sklepa.
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knjiŽnic, kar je velika dodana vrednost za uporabnike. Naslednji projekti so projekti za otroke
in odrasle ter pomoč občiniVodice ob kulturni proslavi ob 170. letnici smrti Jerneja Kopitarja.
TeŽave predstavljajo sredstva za nakup gradiv. KnjiŽnica je zabeleŽila 11.000 obiskov.
555.000 enot gradiva je bilo izposojenega, kar je 8o/o manj kot v preteklem letu. oŽivili so
prireditve in izobraŽevanje v knjiŽnici. Več prireditev je za otroke nekaj pa tudi za odrasle.
KnjiŽnica sodeluje tudi z občinskim glasilom. Članstvo v knjiŽnici se povečuje.

Żupan se je ga. direktoricizahvalilza podano poročilo in sodelovanje pri kulturni prireditvi.

Razprava:

Anton Kokalj je podal vprašanje kako poteka usklajevanje programa za tekoče leto med
občino Vodice in knjiŽnico, saj občinski svet nikoli ne razpravljala o programu delaza tekoče
leto. Ali na sistemski ravni potekajo kakšni pogovori o povezavi med šolsko in javno
knjiŽnico?

Direktorica knjiŽnice je odgovorila, da knjiŽnica vsako leto pripravi načrt za delovanje in
finančni načrt na podlagi zakona in števila prebivalcev. KnjiŽnica je organizirana tako, da ima
skupne sluŽbe in knjiŽnice. MKL tvori skupaj 34 knjiŽnic in Trubarjeva hiša literature.
Program je pripravljen zzakonodajo in v skladu s programskimi načrti. Vsako leto poskušajo
uresniěitĺ en del strateškega načrta. Plan dela se pošlje na občino in skupaj z županom,
direktorico in svetovalcem plan uskladijo, predvsem s finančnega vidika. Malenkost sredstev
pokrijejo občine, večino krije Mestna občina Ljubljana. Šolska in splošna knjiŽnica za skupno
delovanje nimata pravne podlage prav tako bi bilo skupno delovanje zelo oteŽkočeno, saj gre
za vprašanje zaposlenih, skupnih prostorov in dostopa v šolo v času izvĄanja pouka, itd.

Anton Kosec je podal vprašanje zakaj so se stroški plač povecali za 1/3. Postavil je tudi
vprašanje zakĄ ni več potujoče knjiŽnice v Utiku?

Za potujočo knjiŽnico v Utiku je potrebno zagotoviti ustrezen prostor. KnjiŽnica financira
plače dveh zaposlenih v knjiŽnici ,ostalo so stroški dela skupnih sluŽb. Letos gre za drugačen
prikaz plač- vključena je tudi reŽija kot npr. obračun plač, vodenje, zato prihaja do razlike.

Żupanje razpravo zaključil, da je bila Želja MKL da občina za trenutni standard v proračunu
predvidi sredstva v višini 100.000€ in 10.000-12.000€ za nakup novih knjig. Žal proračun
občine Vodice tega zneska ne more pokriti. Na podlagi usklajevanja je bil določen znesek, ki
je evidentiran in potrjen v proračunu, za katerega je knjiŽnica še pripravljena nuditi tak
standard.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

6.7.í SKLEP: občinski svet občine Vodice se je seznanil s poročllom o delu
Knjižnice Šiška - Knjižnica Vodice za leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA:14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bi! sprejet soglasno.

8 PoRocILo o IZVAJANJU sToRlTVE PoMočl DRUŽlNl NA DoMU - socIALNA
OSKRBA V LETU 2014

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo
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Uvodno obrazložitev je podala Helena Čampa, direktorica zavoda Commet, ki za občino
Vodice izvaja storitev pomoč na domu. Povedala je, da je storitev potekala nemoteno. Število
opravljenih ur se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 13o/o. Y letu 2014 je bilo 5
uporabnikov, kar je pol osebe veö kot v preteklem letu. Struktura uporabnikov se ni

spremenila. Storitev se opravlja vse dni v tednu tudi med vikendi in prazniki. V letu 2015 so
imeli v zavodu inšpekcijski nadzor nad poslovanjem v letu 2013 in 2014. Ker ni bilo
nepravilnosti je bil postopek ustavljen.

Żupan se je ga. Čampa zahvalil za poročilo in povedal, da so občani zadovoljni s storitvijo.

Razprava:

Anton Kosec je povedal, da je storitev odlična stvar. Cudi ga, da je samo 5 uporabnikov.
Postavilje vprašanje kako bi lahko to storitev povečali?

Helena Čampa je odgovorila, da je več uporabnikov, če se subvencija poveča, kakšnih
posebnih reklam in oglaševanja pa ni.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

6.8.í SKLEP: občinski svet občlne Vodice se je seznanil s Poročilom o izvajanju
pomoči na domu za leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 ölanov;
A:14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

9 PREDLoG SKLEPA o soGLAsJU K CENI sToRtTVE PoMoc DRUŽIN| NA
DoMU V oBčINIVoDlcE zA LETo 20í5

Vsebina je objavljena v gradĺvu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala ga. Helena Campa in povedala, da je predlog cene pomoči na
domu za obdobje enega leta. Cena se povečuje za 0,1 EUR in je pripravljena na podlagi
pravilnika za določitev cene pomoči na domu in na podlagi metodologije. Polna cena znaša
17,04 EUR, kar za občino predstavlja 9 EUR in za uporabnika 8,04EUR.

Żupan je povedal, da je predlog cene obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti in

varstvo pred naravnimi nesrečami in podal pozitivno mnenje. Podal pa je vprašanje glede
razlike cene med občino in uporabnikom.

odgovor je podala Helena Campa in povedala, da zakon določa da je občina dolżna pokritĺ
razliko v višini najmanj 50% cene. Uredba pa določa, da je uporabnik oproščen plačila
priprave storitve (prvi dogovori, prvi obisk). obračun stroškov poteka tako, da se od
celotnega zneska odšteje znesek oprostitve in se potem določi odstotek, ki ga je dolŽna
plačati občina.

Po razpravije bil sprejet naslednji
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6.9.í SKLEP: občinski svet občine Vodice soglaša s predlogom Sklepa o soglasju
k ceni storitve pomoč družini na domu v občiniVodice za leto 2015.



Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ4 članov;
7A. 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

10 LETNo PoRočtLo S-KUPNE oBctNsKE UPRAVE oBclN TRztN, KoMENDA,
LUKoVlcA, MENGEŠ, MoRAVčE !N VoDIcE DMEDoBčlľsxl INŠPEKToRAT lN
REDARSTVO( ZA LETO 2014

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala lrena Karčnĺk, vodja MlR in povedala, da se je na področju
inšpekcijskega nadzora v lanskem letu veliko nalog izvajalo po uradni dolŽnosti. Največ
postopkov je bilo s področja cest. V okviru tega so bili opravljeni pregledi prehodov za pešce,
pregled varnosti kolesarskih stez ter varnost otrok na šolskih poteh. lnšpekcijske nadzore sta
opravljala dva redarja, na področju nadzora mirujočega prometa in nadzor hitrosti' Število
prekrškov s področja mĺrujočega prometa se je zniŽalo. Dobro sodelujejo tudi s šolo
predvsem glede problematike ob dovozu otrok v šolo. Skupaj s policijskimi postajami se je
vršilo tehtanje tovornih vozil. Trenutno se prĺpravljajo, skupaj s policijsko postajo za
opravljanje nadzora glede psov ali so na vrvicah ter kako lastniki psov ravnajo s pasjimi
iztrebki.

Finančna sredstva v letu 2014 so bila porabljena skladno s planiranimi. Finančna uprava zelo
učinkovito izterja plačila glob. Veliko pozornosti so namenĺlitudi racionalizaciji administracije.

Żupan se je ga. lrena Karčnik zahvalil za poročilo in dobro sodelovanje z občino saj je MlR
dobro odziven.

Razprava.

Anton Kosec je v uvodu razprave povedal, da MIR delo dobro in predstavlja vzorec dobrega
dela skupne občinske uprave. lz pripravljenega poročila je razbrati, da je prekrškov manj kot
pretekla leta, tudi iz naslova dobrega nadzora inšpektorata. Predvsem je manj prekrškov iz
naslova mirujočega prometa, posegov v varovalne pasove ceste in ostalega. Pohvalno se
mu zdi sodelovanje glede ureditve prometne signalizacije z občinsko upravo. Svojo fazpfavo
je zaključĺl s ponovno pobudo po obravnavi in sprejemu odloka o psih, ki bo inšpektoratu dal
osnovo za ukrepanje zoper lastnikov psov, ki ne bodo ravnali skladno z odlokom in pobirali
pasjih iztrebkov.

Anton Kokaljje podal vprašanje kakšni so cilji skupnega občinskega organa za leto 2015, saj
pri poročilih nĺ mogoče preverjati uspešnost poslovanja glede na zastavljene cilje, ter kako se
določa naloge in program dela za tekoče leto ter kako poteka usklajevanje z občino. Na
podlagi podanega poročila človek dobi občutek, da je medobčinski inšpektorat podaljšana
roka policije. Meni, da mora inšpektorat izvajati nadzor nad ĺzvajanjem občinskih predpisov.

ob tem je postavil vprašanje tudi predstavniku polĺcijske postaje, kje je razmejitev
pristojnosti med policijskim nadzorom ĺn nadzorom medobčinskega inšpektorata?
Podalje tudi vprašanje kdo lahko ukrepa v primeru dela med prazniki in v nočnem času, npr.
siliranje pozno v noč ter kam se lahko obrne v primeru nevarnosti ob hoji v gozd zaradi
gorskih kolesarjev? Poleg navedenega je postavil tudĺ vprašanje kaj je bilo storjenega za
varnost v cestnem prometu na Kamniški ceste ter za omejitev tovornega prometa?

Dr. JoŽe Podgoršek je pohvalil gradivo. Podal je predlog naj ĺnšpektorat deluje preventivno
tudi glede oranja ob njivah. odgovor je podal tudĺ g. Kokalju in sicer, da je potrebno biti
strpen ob siliranju kmetov, saj so v veliki meri odvisni od vremena. Konec koncev so Vodice
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kmetijska občina. Strinja se, da je delo moteče za okolico, vendar je v takih primerih
potrebna strpnost.

Anton Logar je glede podvajanja nadzora povedal, da so danes ĄutrĄ trije predstavnik
policije ter dva predstavnika redarske sluŽbe opravljali poostren nadzor in tehtanje vozil pri
bencinskem servisu Agip. Z Žalostjo ugotavlja, da še vedno ni prišlo do tehtanja in nadzora
tovornega prometa na Kamniški in Brniški cesti. Meni, da je preveč nadzora nad lokalnim
prometom in občani, ki so postali Žrtev tega nadzora. Večkrat je bilo Že omenjeno, da je 30
do 40o/o tovornega prometa namenjeno tranzitu in tranzit se lahko prepove. Podal je tudi
pripombo glede prijave inšpektoratu, saj je prijavitelj moral podati vse osebne podatke, o
prekršku pa ni bilo veliko storjenega.

odgovore je podala lrena Karčnik in povedala, da inšpektorat v začetku leta naredi načń
dela. Veliko stvari pa se dogajajo dnevno saj gre za specifično delo. Planira se aktivnosti na
določenem področju, natančnega dela pa ni mogoče predvideti zaradi narave dela. Plan
dela je tudi v soodvisnosti z občinskim programom Varnosti. Glede očitkov podvajanega dela
s policijo je povedala, da imajo za opravljanje nadzora enako zakonsko podlago kot policija
npr. na področju cest, zato prihaja do istovrstnih nalog. odloki o javnem redu in miru v
lokalnih skupnostĺ so Že stari, navedeno problematiko pa ureja zakonodaja, zato se redarska
sluŽba ravna po zakonu, ki pa daje skope pristojnosti redarjem. Meni, da je bilo s policijo in
občino veliko postorjenegaza varnost na Kamniški cesti. Za tehtanje tovornih vozil na Brniški
cesti ni pravega prostora. Glede oranja njiv ob cestah je povedala, da je bilo v preteklem letu
opravljenih več preventivnih ogledov in obveščanj lastnikov zemljišč in kazen prejme samo
krŠitelj, kije bil predhodno opozorjen na prepoved oranja. So pa kazniza oranje njiv preblizu
ceste zelo visoke. Povedala je, da se prijave lahko sprejemajo kot anonimne ali pa z
navedbo prijavitelja. V kolikor je prijavitelj znan lahko zahteva tudi povratno informacijo o
ukrepanju ob prekršku.
Zupan se je vodji inšpektorata zahvalil za podane odgovore in povedal, da občina izvaja
veliko preventivnih ukrepov za kakovostnejše Življenje v občini. Povedal je, da je bilo veliko
narejenega na temo Brniške in Kamniške ceste. Glede prepovedi tranzita ni najti ustrezne
podlage, saj ni enakovrednih cest primerljivega standarda. občina želi problematiko
razrešiti na primeren načĺn.

Marjan Podgoršek je podal pobudo, da se radar postavi ob prometni konici in naj se postavi
na lokaciji ob Kamniški cesti. Meni, da postavitev radarja na avtobusni postaji ni primerna,
saj v tem primeru avtobus ustavi na cesti.

Po razpravĺje bil sprejet naslednji sklep:

6.10.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letno poročilo skupne
občinske uprave občin Tĺzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Vodice >Medobčinski inšpektorat in redarstvo< za leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A:14 članov;
PROTI:/
Sklep je bi! sprejet soglasno.

íí ocENA VARNosTNlH RAZMER NA oBMocJU oBclNE VoDlcE zALETo 2014

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazložitev je podal Sebastian Mohorič, namestnik komandirja. Predstavil je
poročilo, ki so ga člani občinskega sveta občine Vodice prejeli v gradivu. ob kršitvah
tovornega prometa je povedal, da je bilo ugotovljenih 83 kršitev prekoračitve največjih
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dovoljenih osnih obremenitev tovornih vozil ter 84 kršitev prekoračitve največje dovoljene
skupne mase tovornih vozil. Ob tem je opozoril, da ni primernega kraja za tehtanje vozil.
Pohvalil je zavzemanje obcine za rešitev problematike na Brniški ki je podpisala dogovor z
Župnikom za dostop na zemljišča za tehtanje in ustavljanje. Vendar tehtanje tam ni bilo
izvedljivo, saj bi se uničile bankine in bi tovornjaki na cesto morali zapeljati vzvratno. Edina
lokacija, kjer je moŽno tehtanje vozil, je pri bencinskem servisu Agip ter v poslovni coni
Komenda.
Podalje tudi odgovor glede pristojnosti ob ugotovitvi kršitve gorskih kolesarjev in sicer, da to
področje urĄa Zakon o ohranjanju narave, katerega nadzor opravlja kmetijski inšpektorat.
Glede tranzitnega prometa je povedal, da bo zelo teŽko doseči zaprtje cest za tranzitni
promet. Kadar je prijavitelj prekrška policiji anonimen, policija ne more ukrepati, saj policija
na lastno pobudo ne sme ukrepati. Za ukrepanje mora biti znan prijavitelj, saj mora dejanje
motiti občane. Postopek ne more biti zaćet na zahtevo policista.

Mojca Ločniškar je podala vprašanje zakĄ na Brniški cesti ni več table za merjenje hitrosti?
Predlaga, da občĺna ponovno postavi tablo na Brniško cesto.
Policija je prejela pobudo za postavitev stalnega radarja v Zapogah, vendar do realizacije ni
prišlo.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

6.í í.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice je bil seznanjen z informacijo o oceni
varnostnih razmer na območju občine Vodic.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A'' 13 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

12 PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNTMI ODPADKI V OBCINIVODICE ZA LETO
2015

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Żupanje predlagal, da se združi uvodna obrazloŽitev in razprava za točkĺ:
Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2015 in točko
Program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne gospodarske
javne sluŽbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2015 opravijo kar skupaj.

Uvodno obrazloŽitev je podal JoŽe Gregorič, predstavnik podjetja Snaga, javno podjetja
d.o.o..

G. Gregorič je najprej predstavil program za obvladovanje kakovosti v sklopu katere je bila v
letu 2014 opravljena presoja skladnosti poslovanja podjetja Snaga d.o.o. S standardom
oHSAsA, ki pokriva področje varstva in zdravja pri delu. Presoja je bila uspešno izvedena in
podjetje je pridobil certifikat. Opravljena je bila tudi zunanja presoja poslovanja na kateri ni
bilo ugotovljenih odstopanj. Povedalje, da je v gradivu dokaj natančno opisan sam postopek
ravnanja s komunalnimi odpadki. V lanskem letu je podjetje pričelo s predelavo mešanih
komunalnih odpadkov.
V nadaljevanju je predstavil še program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je v gradivu. V
programu je predstavljeno ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Vodice v primerjavi z
ostalimi občinami.
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Żupan se je g. Gregoriču zahvalil za podano obrazložitev in pohvalil sodelovanje oböine s
podjetjem Snaga, javno podjetje d.o.o.. lzrazilje zadovoljstvo z izvajanjem storitve v občini
ter obveščanjem občanov o storitvah.

Dr. JoŽe Podgoršek je pohvalil pripravljeno poročilo in storitev podjetja Snaga, javno podjetje
d.o.o.. Podalje tudi predlog, naj se postavi kontejnerza odlaganje nevarnih odpadkov. Podal
je tudi vprašanje glede podatka o številu prebivalcev v občini, saj sta navedena dva podatka.

Anton Kosec je podal vprašanje v zvezi z gradnjo regijskega centra. lmamo 7 občin
sovlagateljic in sprašuje katere občine so to ter 32 pristopnic. Kakšna so razmerja in kakšne
so posledice razlike v tem razmerju?

odgovore je podal JoŽe Gregorič in se najprej zahvalil za pohvale. Brez občanov, ki dobro
ločujejo odpadke in spoštujejo pravila igre nebi bilo dobrih rezultatov' V letošnjem letu bo
nameščen zabojnik za nevarne odpadke, ki ustreza vsem standardom. Nameščen bo v
zbirnem centru. Podatke o številu prebivalcev so prejeli s strani Ministrstva za notranje
zadeve. Glede regijskega centra je povedal, da so sovlagatelji lastniki podjetja Snaga, javno
podjetje d.o.o. ĺn tisti, ki niso solastniki so sopodpisniki. Pogoji naj bi bili za vse enaki. Vse
pogodbe, ki bodo sklenjene za ptevzem in obdelavo odpadkov naj bi imele enake pogoje.

odgovore je dopolnil tudi Miran Sirc, ki je povedal, da je občina Vodice pred leti podpisala
pogodbo k pristopu ĺzgradnje regijskega centra. Cene za občane niso nič draĄe, kljub temu,
da je občina sopodpisnica. občina Vodice ima v tem obziru torej enak status kot občine
solastnice; za nove pristopnice pa bo veljala nekoliko vĺšja cena storitev.

Po obravnavije bil sprejet naslednji sklep:

6.12.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice potrjuje predloŽeni >Program ravnanja s
komunalnimi odpadkiv občini Vodice za leto 2015<<.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A: 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

í3 PRoGRAM zA oBVLADoVANJE KAKoVosTI PosLoVANJA PRl IZVAJANJU
oBVEZNE GosPoDARSKE JAVNE sLUŽBE oDLAGANJA osTANKoV
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO
2015

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Uvodna obrazložitev in razprava je bila opravljena pri 1 1. tocki dnevnega reda.

Po razpravije bil sprejet naslednjĺ sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov:
ZA: 14 članov;
PROTI: /.

5.13.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice potriuje predloŽeni >Program za
obvladovanje kakovostl poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranievania komunalnih odpadkov za leto 20í5.(
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Sklep je bll sprejet soglasno.

14 LETNO POROCILO JP KOMUNALA VODICE, D.O.O . ZA LETO 2014

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Letno poročilo, ki je bilo svetnĺkom posredovano v gradivu je predstavil Jure Vrhovnik,
direktor JP Komunala Vodice d.o.o.. Predstavil je osnovne dejavnosti, kijih je javno podjetje
izvajalo v letu 2014 in sicer je podjetje izvajalo oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode in padavinske vode. Pri izvajanju storitev v letu 2014 ni bilo
nobenih teŽav. Zaključen je projekt zamenjave obstoječih števcev, kar omogoča celotno
odcitavanje na daljavo. lzvedene so bile vse investicije, ki so bile planirane za leto 2014. Pri
vseh investicijah pa sledijo trendu zmanjšanja vodnih izgub. lzguba, ki jo je podjetje
zabeleŽilo konec leta2014 je posledicazaraćunavanja omreŽnin. Polovica izgube se bo krila
iz dobička iz preteklih let polovica pa iz prihodnjih dobičkov.

Żupan se je zahvalil za podano poročilo in povedal, da tokom leta ni bilo nikakršnih teŽav pri
izvajanju storitev javnega podjetja.

Razprava:

Anton Kokalj je podal vprašanje glede izkazane izgube, ali se sedaj pravilno obračunavajo
Vse cene ali ne? Ali je prikazana izguba posledica napačnega obračunavanja cene ali gre
samo za napačen plan pri načrtovanju infrastrukture? Ali se geodetski posnetki izvajajo
naknadno ali ob končanju ĺnvesticije? V razmislek je podal pobudo, da bi javno podjetje
opravljalo kakšno trŽno dejavnost s katero bi vsaj delno pokrili svoje stroške. občinski upravi
je že podal vprašanje oz. pobudo, da bi lahko pogrebno dejavnost opravljalo komunalno
podjetje' ob zaključku je še podal pripombo naj se pri zmanjševanju vodnĺh izgub ne navaja,
da gre za dolgoletno nevlaganje in slabo vzdževanje komunalne infrastrukture.

Jure Vrhovnik je odgovoril in povedal, da se cena obračunava pravilno. Na kratko je tudi
obrazložil obračunavanje cen. Cene se obračunavajo po metodologiji iz leta 2012. Ceno
sestavljata dva segmenta in sicer storitev, kar zajema storitev oskrbe s pitno vodo, storitev
odvajanja odpadne komunalne vode, storitev čiščenja odpadne komunalne vode in storitev
odvajanja padavinske odpadne vode. Drugi segment je omreŽnina ali najemnina
infrastrukture, ki jo je država predpisala in se obraöunava na osnovi dimenzije vodomernega
števca, kĺ je vgrajen v vsaki posamezni hiši. Pri načrtovanju omreŽnine je bilo predvidno, da
se bo omreŽnina zaračunavala več večjim odjemalcem. Ker dodatnih večjih odjemalcev
kasneje niso beleŽili, je prišlo do omenjene razlike in negativnegaizkaza.
Glede geodetskih posnetkov je povedal, da so bili izvedeni na Krvavški ulici kjer je bila
investicija izvedena pred nekaj leti. Za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture so
posnetki nujni, zato so se izvedli v letu 2014. Razširitev dejavnosti je nakazal że pri planu
dela za leto 2015 in sicer, da je za razširitev potrebno kadrovsko okrepiti podjetje ter tudi kar
nekaj novih osnovnih sredstev, kar pa predstavlja velike stroške.
V občini Vodice je 43 km vodovoda od tega je 28o/o azbestnih cevi, ki so zelo problematične'
lz sedanjih obnov je razvidno da so najbolj problematične zadeve na odseku Torovo v dolżini
250 m. Na tem odseku je bilo v letu 2014 6 okvar. Zaradi starega in nevzdrževanega
vodovoda je zelo veliko vodnih izgub. Vse investicije pa so pogojene s finančnimi sredstvi.

Żupan je dopolnil obrazloŽitev in povedal, da je do izgube prišlo samo zaradi v naprej
presmelo načrtovane omreŽnine (več večjih odjemalcev)' Pri novem načrtovanju bo potrebno
to upoštevati. Glede razšĺritve dejavnosti je povedal, da bo v sklopu reorganizacije javnega
podjetja in obcine lahko prišlo od izvajanja dodatnih storitev in storitve pogrebne dejavnosti.
Samostojnĺ geodetski posnetki so bili pred leti zelo dragi, zato so od leta 2012 naprej
naročeni cenejši skupni geodetski posnetki.

Fľ
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6.14.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice je na svoii 6. redni seji dne 21.04.2015
sprejel sklep (oz. podredne sklepe):_ da je seznanjen z višino skupne izgube za leto 2o14 v znesku
16.821 €' ki je nastala v segmentu omrežnine ln sicer zaradi razlike
med načrtovano in zaračunano omrežnino na infrastrukturi (v okviru
izvajanja dejavnosti je javno podjetje poslovalo pozitlvno in ustvarilo
dobiček v višini 607 €);_ da bo del izgube v višin| 8.984 ę podjetje pokrilo iz
nerazporejenega dobička lz preteklih !et;_ da preostala čista izguba v višini 7.837 € ostane na kontu
skupine 93, definirana kot nekrita izguba.

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

6.14.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice je na svoji 6. redni seji dne 21.04.2015
sprejel Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za
leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A. 12 članov;
PROTI: i.
Sklep je bil sprejet.

í5 LETNo PoRoctLo Jz osNoVNE ŠoLE VoDIcE zALETo 2014

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala Cilka Marenče, pomočnica ravnatelja. Ravnatelj je svojo
odsotnost opravičil zaradi sluŽbene zadrŽanosti. Povedala je, da je osnovna šola v letu2014
poslovala gospodarno kar kaŽe tudi pozitivni poslovni izid. Razlog za povečanje odhodkov in
prihodkov šole so večje investicije vzdževalnih del, ki so se izvĄale vzporedno z energetsko
sanacijo zgradbe. Šola je izvedla vse predpisane dejavnosti. V nadaljevanju je podrobno
predstavila dejavnosti šole, svetnike pa je opozorila, da je finančno poročilo predstavljeno v
gradivu.

Żupan se je ga. Cilki Marenčne zahvalil za podano poročilo in za zelo dobro sodelovanje
občine in šole. Cestitalje tudi za Vse rezultate in doseŽke.

Razprava:

Dr. JoŽe Podgoršek je povedal, da je bil na zadnji seji odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in
turizem prisoten tudi ravnatelj osnovne šole in ravnateljica vrtca. Razprava je potekala na
temo uvajanja lokalne hrane v šolo in vrtec. Zravnateljem smo se dogovorili, da bodo jeseni,
ob pripravĺ razpisa za dobavo prehranskih izdelkov o tem obvestili občino Vodice, ki bo
pomagala pri pripravi javnega razpisa.
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Po koncu Gzprave je predlagal, da se zaradi pozne ure seja zaključi in nadaljuje prihodnji
teden. Sam ima zjutrĄ obveznosti in bo sejo v vsakem primeru zapustil.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

6.í5.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil z Letnlm poročilom
Javnega zavoda osnovne šole Vodice za leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA:14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

í6 oDLoK o UsTANoVtTVl JAVNEGA zAVoDA osNovNA ŠoLA VoDIcE -
===== 

j=::3Ł"=!:!5ľliiľ] j:=:]9j::==================================

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podal Rado Cuk, ki je povedal, da gre za öistopis odloka, ki je bil
spremenjen in dopolnjen. Sprememba odloka je predlagana na podlagi ugotovitev pravne
sluŽbe osnovne šole Vodice in sicer zaradi neskladja odloka z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraŽevanja. odlok je Že obravnaval odbor za drużbene dejavnosti in
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamĺ, ki ga je tudi potrdil. Rado Cuk je v nadaljevanju
poda l obr azloŽ|tev s p reme m be posam ezn i h čle nov.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

6.16.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A'. 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno

í7 LETNo PosLoVNo PoRocILo zA LETo 2oí4 VRTEo ŠKRATEK sVlT VoDlcE

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo in
dodatnem gradivu, kije bil svetnikom podan na seji.

Żupan je v uvodu podal obrazloŽitev dodatnega gradiva k tej tocki. Vrtec v svojĺ bilancĺ
izkazuje preseŽek prihodkov nad odhodki. S predlaganim sklepom gle za razporeditev dela
preseŽka prihodkov nad odhodki, kĺ so nastalĺ vse od ustanovitve zavoda. Sredstva se bodo
namenila za izgradnjo parkĺrišča in obnovo kuhinje ter dveh oddelkov vrtca.

Uvodno obrazložitev k letnemu poslovnemu poročilu je podala Hedvika Rosulnik, ravnateljica
vrtca Škratek Svit Vodice. Predstavĺla je delovanje vrta v letu 2014, ki je deloval na 4
lokacijah v 14 oddelkih. Vrtec je izvedel vse obogatitvene dejavnosti, ki so bile planirane,
prav tako tudi vse ostale posamezne projekte. Sodelovanje s starši je potekalo brez
posebnosti. DoseŽeni so bili tudi vsi pedagoški cilji. V skladu z letnim delovnim načrtom je
potekalo tudi izobraŽevanje. DoseŽeni so bilĺ vsi zastavljeni cilji, razen povečanje igralne
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površine in obnova kuhinje. Za zaključ,ek je povedala, da je vrtec v letu 2014 posloval
pozitivno.

Razprava.

Mojca Ločniškar je podala vprašanje glede izobraŽevanja in sicer Etĺka in vrednote v vzgojno
izobraževalnem procesu, ki ga je izvĄal lnštitut za etiko. Zanima jo kdo predstavlja ta
lnštitut? Meni, da vse temelji na etiki in vrednotah in da ni potrebno za to imetĺ inštitut.

odgovor je podala ravnateljica in povedala, da je inštitut ustanovil pok g. Trontelj, sedaj mu
predseduje dr. Musek. Deluje na vseslovenski ravni. Promovira vrednote in občečloveške
vrednote, ki naj bi se vključile v vzgojni proces. Projekt je bil podprt tudi s strani predsednika
dżave, SAZASA in drugih institucij.

Po koncu razprave se je Župan zahvalil ga. Hedviki Rosulnik za podano poročilo, dobro delo
in za sodelovanje občine in vrtca.

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa

6.17.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznani! z letnim poslovnim
poročilom in računovodskim poročilom vrtca Skratek Svit Vodice za
leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
7A. 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

6.17.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep o razporeditvi preseŽka
nad odhodki v javnem vzgojnoizobraŽevalnem zavodu Vrtec Skratek
Svit Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 clanov;
A. 14 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Sejo sta zapustila Mojca Ločniškar in dr. JoŽe Podgoršek

18 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU ZA OBLIKOVANJE PREDVIDENEGA
Šrevln oDDELKoV V VRTcu ŠxnłrEK sVtT VoDlcE zA ŠoLsKo LETo
2015t2016

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Żupan je v uvodu povedal, da se za leto 2015ĺ2016 načrtuje 13 oddelkov za izvajanje
dejavnosti vrtca. V primeru potreb bo oblikovan tudi 14 oddelek,zatoje pogojno predlagan
drugi sklep.

Razprave ni bilo.

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:

2l
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6.í 8.í občlnski svet občine Vodice sprejme Sklep o soglasiu za oblikovanje



SKLEP: í3 oddelkov v prostorih Vrtca Skratek Svit Vodice za šolsko leto
201512016.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Sejo je zapustil Anton Logar

í9 PRoGRAM DELA NADZoRNEGA oDBoRA oBčINE VoDlcE zA LETo 20í5

6.18.2
SKLEP:

občlnskisvet občine Vodice sprejme Sklep o soglasju za oblikovanje
dodatnega oddelka v prostorih Vrtca Skratek Svit Vodice za šolsko
leto 20í512016, v najetih prostorih v Zapogah, v primeru odklonjenih
otrok, ki bodo na čakalni listi.

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazložitev je podala Andreja Rahne, predsednica nadzornega odbora. ob pripravi
programa dela so člani nadzornega odbora upoštevali naslednje dejavnike: preostali nadzori
preteklega mandata, pregled področij, ki še niso bila nadzorovana in pregledi notranje
revizije. Opozorila je, da je potrebno vse dodatne nadzore uvrstiti v letni program, ki se ga
predloŽi Županu ĺn občinskemu svetu.

Razprava:

Anton Kokalj je predlagal dopolnitev nadzora pod točko B in sicer naj se preveri celovitost
sWoT analize z vidika ekonomske upravicenosti take oblike izvĄanja gospodarske javne
sluŽbe, kijo izvaja podjetje JP Komunala Vodice d.o.o., v občĺni.

Andreja Rahne je povedala, da bo nadzor opravljen skladno z danimi moŽnostmi in
strokovno usposobljenostjo nadzornikov.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

6.í9.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil s programom dela
nadzornega odbora za leto 2015.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

20 PoRočlLo o PoRABl SREDSTEV oRGANIZAToRJEV VoLILNE KAMPANJE
NA LoKALNIH VoLITVAH 20í4
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Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Uvodno obrazložitev je podala Aleksandra Plevel in povedala, da so v poročilu prikazani
zneski, ki so jih politične stranke in liste porabile za volilno kampanjo za lokalne volitve 2014.
občina Vodice je skladno s sprejetim Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v občini Vodice za volilno leIo 2014 nakazala ustrezna sredstva. Z delnim
povraöilom ni bil prekoračen noben znesek porabljenih sredstev.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

6.20.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil s poročilom o porabi
sredstev orqanizatoriev volilne kampanie na lokalnih volitvah 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 11 članov;
7A.11članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2í oDLoK o JAVN! GAslLsKl sLUzBl V oBclNI VoDlcE oSNUTEK' l

OBRAVNAVA

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽ|tev je podal Rado Čuk in povedal, da je sprejem odloka nujen zaradi določb
o delovanju, financiranju in zagotavljanju protipoŽarne pripravljenosti. Zaradi izvĄanja
obvezne javne sluŽbe gasilstva mora občina to urediti v splošnem aktu. g. Cuk je v
nadaljevanju predstavil odlok.

Żupan jezaradi manjših popravkov predlagal sprejem odloka po hitrem postopku.

Sprejet je bil naslednji sklep:

6.21.1 občinski svet občine Vodice sprejme odlok o javni gasilski službi v občini
Vodice po hitrem postopku.

Glasovanje:
Prisotnih: 1'ĺ članov'
7A:11članov;
PROTI: i.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Żupanje v sprejem predlagal naslednji amandma:

Amandma št. 1:

12. clen se spremeni tako, da se glasi: ,,Za zagotavljanje operativne pripravljenosti ter
usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi poveljstvo gasilske
zveze, ki jo sestavljajo poveljniki prostovoljnih gasilskih enot na obmoöju obcine. Poveljnik
gasilske zveze vodi poveljstvo ter vecje gasilske intervencije."

13. člen se dopolni tako, da se glasi: ,,('ĺ)Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski
domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.

n(
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(2) Gasĺlske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ob prenehanju
prostovoljnega gasĺlskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo,
prevzame prostovoljno gasilsko društvo, ki bo prevzelo poŽarno območje tega društva.
(3) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja občine Vodice in
Gasilske zveze Vodice odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov,
namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, lazen če Župan ne odloči drugače.

Glasovanje o amandmaju:
Prisotnih: 11 članov'
7A'' 11članov;
PROTI: /.

Amandma je bil sprejet soglasno.

Po razpravije bil sprejet naslednjĺ sklep

6.21.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odloka o javni gasilski sluŽbi v
občini Vodice z upoštevaniem spreietega amandmaia.

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ1 clanov'
ZA: 11članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Sejo je zapustil Anton Kokalj

22 ZAKLJUCNI RACUN OBCINE VODICE ZA LETO 2014_ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnĺkom poslan skupaj z vabilom na sejo

Uvodno obrazložitev je podala Marjana Mohorĺč in povedala, da so bili v letu 2014 realizirani
odhodki v vĺšini 4.323.702ę, kar predstavlja 95% načrtovanih odhodkov. Prihodki so bili
realizirani v višini 4.034.460ę, kar predstavlja 97o/o načrtovanĺh prihodkov.
Javno finančni prihodki obsegajo 5 klasifikacijskih skupin in sicer davčni in nedavčni prihodki,
kapitalski prihodki' prejete donacije in transferni prihodki. Najvecji deleŽ prihodkov
predstavljajo davčni prihodki. Bilanca stanja občine na dan 31.12.2014 izkazuje 1.004.995
neplačanih obveznosti. V nadaljevanju je Marjana Mohorič obrazloŽila neplačane obveznosti.

Żupanje v nadaljevanju povedal, da je bila občina ob danih moŽnostih in sredstvih uspešna.
ocenjuje tudi, da smo V občini Vodice, glede na vloŽeno delo in na vloŽena finančna
sredstva izvedli in pripravili veliko odličnih in dobrih projektov in skupaj napravili velik korak
za izboljšanje kvalitete bivanja na vseh področjih našega Žĺvljenja, oběina je poskrbela za
Vse generacje, za naše najmlajše - otroke, pa Vse do naših najstarejših občanov.
Zahvalil se je vsem občinskim svetnikom, pripravljavcem proraöuna, ělanom nadzornega
odbora in direktorici občinske uprave ter vsem članom občinske uprave za doprinos k
uspešnosti občine v letu 2014. Poročilo o delu bo objavljeno na spletnĺ strani občine Vodice.

Razprave ni bilo

Sprejeta sta bila naslednja sklepa

6.22.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Zaključni račun proračuna
občine Vodice za leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 10 članov.

pŕ
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7A. 10 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

6.22.2
SKLEP:

občinskl svet občine Vodice sprejme Poročilo o reallzaciji
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnlm premoŽenjem občine
Vodice za leto 2014.

Glasovanje:
Prisotnih: 10 clanov;
7A: 10 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

23 PoBUDE PREDLoG! lN VPRłŠłľĺ.Ił

Anton Kosec je podal pobudo, da se seje sklicujejo skladno z določbo Statuta občine
Vodice, ki pravi, da so seje občinskega sveta praviloma enkrat mesečno. V kolikor bi Župan
sklical sejo obcinskega sveta V mesecu marcu, gradivo nebi bilo tako obseŽno.

Żupanje odgovoril in povedal, da je razlog za obširnĺ dnevi red in opravičilo svetnikom podal
Že uvodoma. Razlog je obravnava poročil javnih zavodov, ki jih je občina prejela v aprilu
tako, da sklic seje V mesecu marcu ni bil mogoč, saj ni bilo gradiva Poleg tega je tudi odbor
za komunalo in urejanje prostora opravil dve daljši seji na kateri so bila obravnavana gradiva
za sejo občinskega sveta..

Župan se je vsem zahvati! za pozornost in sejo zaključit ob 23:40 uri.

Zapisnik prĺpravila:
Aleksandra Plevel, dipl.upr.org

\\ ĄV
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Aco Franc Suštar
Župan občine Vodice
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