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Številka: 011-06/2010-029
Datum: 3.11.2011

Zadeva: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v četrtek, 27. oktobra ob 19. uri, v sejni sobi Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
Občinski svet: Jožef Rozman, Anton Logar in Peter Podgoršek Marjan Podgoršek,
Brane Podboršek, Mirjana Grgić, Miha Bergant, Maksimiljan Alfirev, Anton Kosec,
Sašo Sodnik, Metka Marolt Pozderec, Friderik Pipan;
Župan: Aco Franc Šuštar;
Nadzorni odbor: Mateja Gubanec;
Občinska uprava: mag. Nataša Hribar, Miran Sirc, Rado Čuk
mediji: Kopitarjev glas – Cveto Vrbovšek:
Opravičili odsotnost: Mojca Ločniškar, ddr.Tomaž Gyergyek, Anton Kokalj;
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo in Komisijo
za okolje in prostor
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2011
(I. branje)
5. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji storitve zagotavljanja toplega
dnevnega obroka za starejše in invalidne osebe v Občini Vodice in merilih za
plačilo storitve
6. Informacija o odstopu članice Nadzornega odbora in programu dela NO
7. Pobude, predlogi in vprašanja

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal umik 3. točke na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve
in imenovanja in umik 5. točke na predlog Odbora za družbene dejavnosti.
9.1.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje naslednji dnevni red 10. redne seje:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2011
(I.
branje)
4. Informacija o odstopu članice Nadzornega odbora in programu dela NO
5. Pobude, predlogi in vprašanja
Za sklep jih je glasovalo 10, proti nihče.
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2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
Maksimiljan Alfirev je predlagal naj se zapis magnetograma njegove razprave črta.
Anton Kosec je interpretiral določila Poslovnika, ki opredeljujejo obvezne vsebine
zapisnika. Praksa je pokazala, da je povzetek razprave koristen in daje zapisniku
dodano vrednost.
Friderik Pipan je predlagal, naj se v primeru zahteve po dobesednem navajanju
upošteva Poslovnik tako, da razpravljavec zapisnikarju besedilo narekuje. Predlagal
je tudi, naj se diskusije časovno omejijo.
Župan je povedal, da je za razpravo predvidenih 10 minut, za replike pa 2 minuti.
Predlagal je tudi, da v kolikor svetnik želi, da se navedek zapiše, zapisano besedilo
izroči zapisnikarju.
10.2.1 SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 9. redne seje s tem, da se prepis
magnetograma pri 2. točki črta.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).

3. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2011
( I. branje)
Rebalans je predstavila direktorica občinske uprave Nataša Hribar. Pojasnila je
predvsem postavke, ki odstopajo od veljavnega proračuna za leto 2011. Osnutek je
obravnaval tudi Odbor za finance, ki ga je ocenil kot primernega za obravnavo na seji
Občinskega sveta.
Miran Sirc je komentiral povečanje postavke za OPPN Polje, ki se je zgodila zaradi
povečanega obsega del na območje severnega dela vasi in proti gasilskemu domu.
Župan je pojasnil, da je proračun na prihodkovni in tudi odhodkovni strani manjši za
približno 15%.
Anton Kosec je predlagal, da se cesto Habe Koseze umestiti v NRP in da se pristopi
k razlastitvi lastnika cestišča v Selu (Gosar). Vprašal je ali so se dela za ČN začela,
zakaj so se za 13x povečala za nadzor zimske službe? Predlagal je zmanjšanje
sredstev za občinske proslave; slonijo naj na aktivnostih društev.
Župan je obljubil umestitev ceste Habe v NRP za drugo branje (v letošnjem letu so
se izdelali projekti, realizacija pa fizično ni realna, saj gre za nekoliko večje posege in
širitve na sosednja zemljišča), o cesti 'Gosar' je pojasnil, da se vodi upravni spor in
razlastitveni postopek. Glede ČN pa je povedal, da bo narejeno, kar je načrtovano, v
Lokarjih pa se bo pričela prva faza gradnje kanalizacije.
Brane Podboršek je opozoril na proračunski primanjkljaj v približnem znesku 500.000
€, zaradi česar nekaterih projektov ne bo mogoče realizirati. Vprašal je, kam se je
porabil namenski denar, ki je zagotavljal poplačilo Gradbincu za cesto v Bukovici,
koliko bo stala investicija nadomestnega kanala na Ljubljansko ČN in kako se
prerazporejajo sredstva (82.000 €, 71.000 €). Kot problematično in vprašljivo je
ocenil izgradnjo obeh mostov južno od vasi Polje. Kako je s poplavno ogroženostjo
Polja, ali so rešitve in projekti v skladu s poplavno študijo, če jo občina sploh ima in
kako je mogoče izvajati tako investicijo brez podlage v proračunu?
Miran Sirc je pojasnil zadrege pri branju proračunskih postavk, nekatere spremembe
in prerazporeditve zaradi sofinanciranja s strani SVLR. Investicija »obnova prepustov
v Polju« je imela proračunsko podlago v postavki Infrastruktura Polje; zaradi prej
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navedenih dejstev: ceste Habe – Martink, za katero je bila prvotno predvidena
kandidatura na nepovratna sredstva SVLR, v letošnjem letu ni bilo možno fizično
realizirati, je Občina na SVLR uspešno prijavila projekt obnove prepustov. Zaradi
zahtev SVLR pa je potrebno projekt umestiti na svojo proračunsko postavko, s svojim
NRP, kar se pri rebalansu izvaja. Glede izgradnje mostov je povedal, da so bila
pridobljena strokovna stališča s strani ARSO, da občina ima poplavno študijo –
hidrološki izračuni za prepusta temeljijo na njej in da se dela izvajajo po projektu, v
katerem so posamezni detajli med seboj nezadostno usklajeni, kar se rešuje ob sami
gradnji. Povezovalni kanal in sistem C0 se ne podvaja – prvi se počasi opušča
(sredstva se namenjajo dokončanju že začetih oz. poplačilu končanih investicij),
drugi pa temelji na podpisani medobčinski pogodbi občin Medvode, Vodice in MOL,
ki so sporazumne, da s skupnim projektom združevanja kanalizacijskih sistemov
(omogoča ga sprejem OPPN MOL za kanal C0) kandidirajo na nepovratna sredstva
Kohezijskega sklada. Popolne gotovosti za izvedbo povezave z Ljubljano (oz.
pridobitev nepovratnih sredstev) pa ni. Večje zagotovilo bo izdaja odločbe in zlasti
podpis pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor.
Župan je izrazil skrb zaradi poplavne ogroženosti določenega dela občine in izrazil
zavzetost za ustrezno pretočnost, obenem pa obžaloval, da projekti, ki so bili
naročeni v prejšnjem mandatu, niso boljši.
Anton Kosec je bil mnenja, da bi bilo za tako zahteven projekt potrebno pridobiti
najmanj vodno dovoljenje oz. soglasje ARSO (oddelek za vodarstvo).
Maksimiljan Alfirev je spomnil, da je bilo območje pod Bukovico ob večjih deževjih
poplavljeno tako, da z avtomobilom ni bilo mogoče priti iz Bukovice v Vodice, po
izgradnji melioracijskega kanala, pa pravega poplavljanja že 20 let ni več.
Peter Podgoršek je poudaril nujnost, da bi država ali občina skrbela za čiščenje
melioracijskih kanalov, ne pa da bi se to breme obesilo kmetom.
10.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme osnutek sprememb in
dopolnitve Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2011 skupaj s podanimi
predlogi.
Za sklep jih je glasovalo 12 (soglasno).

4. Informacija o odstopu članice Nadzornega odbora in programu dela NO
Župan je predstavil odstopno izjavo članice Nadzornega odbora Mateje Gubanc.
Poziv za predložitev imena novega kandidata je podaljšal do konca tekočega leta.
Brane Podboršek je izrazil razumevanje za odločitev o odstopu članice NO, zaradi
zdrah, ki se izvajajo na terenu.
Predsednica NO je predstavila program, ki so si ga članice zastavile za svoje delo in
sicer pregled projekta ČN Skaručna, investicije vrtec ter razpolaganje s stvarnim
premoženjem Občine.
Anton Kosec je predlagal, naj se v primeru, da svetniške skupine ne predlagajo
kandidata za NO, v Kopitarjev glasu izvede javni poziv, da se vključi še civilna
družba.
Župan je obljubil, da bo na naslednji seji OS obravnaval sklep o razrešitvi članice
NO.
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5. Pobude, predlogi in vprašanja
a) Tone Logar je predlagal, naj Občina poskuša vplivati na prestavitev trase
obvoznice južno od Vodic, saj začrtana v državnem lokacijskem načrtu poteka
preblizu, tako rekoč skozi naselje (kmetija Koželj, ČN, vrtec, pokopališče).
Anton Kosec se je zavzel, da bi ne posegali v lokacijski načrt saj bi s tem
lahko odložili izgradnjo obvoznice za nepredvidljivo dolgo obdobje (podobno
kot se je zgodilo v Mengšu)
Župan je obljubil predstavitev trase na naslednji seji. Povedal je, da državne
institucije ne odgovarjajo na občinske pobude in vprašanja, saj je bilo glede
obvoznice s strani Občine vloženih že veliko naporov.
b) Maksimiljan Alfirev je predlagal postavitev semaforja v križišču Kamniške
ceste in ulice Franca Seška (pri trgovini KZ); predlagal je tudi, naj se
zasedanje odborov razporedi tako, da bo možna priprava na posamezno sejo
(da jih ni preveč v enem tednu); predlagal je, naj se Občina Vodice zavzame,
da bi Občina Mengeš nadaljevala z rekonstrukcijo ceste od Mengša proti
Kosezam; opozoril je, da so na cesti iz Utika proti Selu še vedno luknje.
c) Župan je svetnike seznanil z obiskom poslanske skupine SDS ter da pričakuje
pomoč ravno pri realizaciji obvoznice in sofinanciranju obnove šole.
Glede ceste proti Mengšu je napovedal sestanek z županom Jeričem že do
15. novembra, glede semaforja pa, da postavitev pomeni približno 100.000 €
proračunskih sredstev.

Seja je bila zaključena ob 21.15

Zapisnik pripravil
Rado Čuk, višji svetovalec I
Župan Občine Vodice
ACO FRANC ŠUŠTAR
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