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Številka: 011-01/2010-006 
Datum: 21.5.2010 
 
 
Zadeva: Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta  Občine Vodice,  

ki je bila v sredo, 12. maja 2010 ob 19. uri v sejni sobi,  
Kopitarjev trg 1, Vodice   
 

PRISOTNI:  

občinski svetniki: Janez Bilban, Roman Černivec, Mateja Gubanc, Romana 
Černivec, Leopoldina Kranjec, Franc Seršen, Anton Kosec, Aco Franc Šuštar, Alojzij 
Kosec, Tone Logar, Mojca Ločniškar, Jože Rozman, Miha Bergant, Peter Podgoršek;  
župan:  Brane Podboršek; 
občinska uprava: Damjan Stanonik, Miran Sirc, Marjana Mohorič, Stojan Tadej 
Smerkolj, Ljiljana Djerkovič, Tatjana Resman, Rado Čuk; 
vabljeni: Hedvika Rosulnik, Ivana Bizjak; 
mediji: Alenka Jereb (Kopitarjev glas); 
 
ODSOTEN: Primož Rebolj; 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 26. redne in 9. korespondenčne seje 
3. Lokalni energetski koncept Občine Vodice 
4. Odlok o zaključnem računu Občine Vodice za leto 2009 (1. branje) 
5. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2010 (1. branje) 
6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

(hitri postopek) 
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda OŠ Vodice (hitri postopek). 
8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Vrtec škratek Svit Vodice (hitri postopek). 
9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec škratek Svit 

Vodice 
10. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
11. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ 
12. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 541/7 k.o. Šinkov Turn 
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 782/4 k.o. Repnje 
14. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu  
15. Pobude, predlogi in vprašanja  
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1. Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je najprej predstavil dnevni red. 
Razprave ni bilo. 
 
26.1.1. SKLEP: Občinski svet za 27. redno sejo sprejme predlagani dnevni red. 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
 

2. Potrditev zapisnika 26. redne in 9. korespondenčne seje 
 
Na zapisnik ni bilo ne razprave ne pripomb. 
 
26.2.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 26. redne seje. 
Za sklep jih je glasovalo 12. 
 
26.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 9. korespondenčne seje. 
Za sklep jih je glasovalo 11. 
 
 

3. Lokalni energetski koncept Občine Vodice 
 

Župan je pozdravil pripravljavca LE koncepta go. Živo Živkovič in g. Nika 
Dobrovoljca.  
Tatjan Resman je predstavila koncept. 
Razprave ni bilo. 
 
26.3.1. SKLEP: Občinski svet se je seznanil s predlogom Lokalnega 
energetskega koncepta občine Vodice in ga potrjuje kot primernega in 
ustreznega  
Za sklep jih je glasovalo 13. 
 
 

4. Odlok o zaključnem računu Občine Vodice za leto 2009 (1. branje) 
 
Zaključni račun je predstavil župan. 
Mojca Ločniškar je zastavila naslednja vprašanja: Koliko znaša vrednost del, ki jim 
mora še izvesti Občina v OLN pod cerkvijo, koliko del je potrebno še opraviti na 
infrastrukturi v Pustnicah, po kakšni ceni so bile kompenzirane parcel pod cerkvijo in 
ali ima občina likvidnostne težave?  
Župan je pojasnil, da likvidnostnih težav ni, da so se parcele pod cerkvijo 
prodale/kompenzirale po 105 €/m2, zaključna dela predvidena v OLN pod cerkvijo se 
odmikajo, ker investitorji še niso izpolnili pogodbenih obveznosti, t.j. izgradili 
stanovanjskih zgradb (fina preplastitev in hortikulturna ureditev je načrtovana šele po 
izgradnji hiš). V Pustnicah so obveznosti vezane na pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predajo zemljišč prostih vseh bremen. 
 
26.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme osnutek Odloka o 
zaključnem računu proračuna Občine vodice za leto 2010. 
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Za sklep jih je glasovalo 10, 2 proti. 
 
 

5. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2010 (1. branje) 
 
Proračun za leto 2010 je predstavil župan. 
Roman Černivec je proračun ocenil kot prenapihnjen in da nima realne podlage v 
prihodkih. Predlagal je tudi naj bi sredstva porabljali po dvanajstinah oz. v taki meri 
kot so bili prihodki v preteklem letu v enakem časovne razdobju.   
Mojca Ločniškar je predlagala, da se odpravljanje napak na posameznih investicijah 
zaključi vsaj do volitev. Prav tako naj se plačilo investicij ne prolongira izven 
zakonskih rokov. Podala je tudi nekaj predlogov za izboljšavo proračuna. 
Aco Šuštar je obžaloval, da predlogi opozicije pri dosedanjih proračunih niso bili 
upoštevani, razen glede zadolževanja. Menil je, da sredstva niso pravilno 
razporejena glede na zastopanost svetnikov po posameznih volilnih enotah. 
Posredoval je še nekaj pripomb glede (ne)kvalitete cest, financiranja gasilcev in 
ustreznosti izračuna v programu opremljanja za OPPN Polje. 
Anton Kosec je izpostavil nujnost izgradnje čistilne naprave, saj je od nje odvisen 
razvoj občine, pa četudi bi se zadolžili za 20%. Poudaril je potrebo po umestitvi tistih 
projektov, ki so bili v lanskem letu na območju Sela in Kosez nerealizirani, v proračun 
za leto 2010. 
Roman Černivec je izrazil podporo A. Koscu glede izgradnje ČN, vendar bi jo 
financiral z neizterjanimi obveznostmi Projekta 21, ki ga ima do Občine Vodice. 
Župan je napovedal, da bodo proračun obravnaval delovna telesa in da se bo do II. 
branja vneslo nekatere izpadle postavke. Povedal je še, da je Osnutek odloka že 
obravnaval Nadzorni odbor in ga ocenil kot primernega. 
 
27.5.1. SKLEP: Občinski svet občine Vodice sprejme osnutek Odloka o 
proračunu Občine Vodice za leto 2010.  
Za sklep jih je glasovalo 9, 5 proti. 

 
 
6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo (hitri postopek) 
 
Odlok je predstavil župan. 
Razprave ni bilo. 
 
27.6.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, po hitrem postopku v predlagani obliki. 
Za sklep jih je glasovalo 13, 0 proti. 
 
 

7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Vodice (hitri postopek). 

 
Odlok je predstavil župan. 
Anton Kosec je opozoril na nekatere napake in predlagal spremembe. 
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27. 7.1. SKLEP: V Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Vodice se spremeni 1. člen tako, da se briše zadnja 
beseda 'in sicer', črta se '2. člen'  tako, da se oba člena združita, ostali pa 
preštevilčijo. 
Za sklep jih je glasovalo 13, 0 proti. 
 
27.7.2. SKLEP: Občinski svet sprejme  Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Vodice skupaj s 
popravki iz predhodnega sklepa.  
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
 

8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtec škratek Svit Vodice (hitri postopek). 

 
Odlok je predstavil župan. 
Anton kosec je opozoril na nekatere napake in predlagal spremembe. 
 
27.8.1. SKLEP: Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtec škratek Svit Vodice se spremeni tako, da se 1. 
člen glasi takole: »1. odstavek 16. člena Odloka o ustanovitvi JVVZ VŠSV 
(UGOV 3/08) se spremeni tako, da se glasi: ' Zavod upravlja….' .  3. člen 
postane 2. člen.« 
Za sklep jih je glasovalo 13, 0 proti. 
 
27.8.2. SKLEP: Občinski svet sprejme  Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec škratek Svit Vodice 
v predlagani obliki skupaj s spremembami iz predhodnega sklepa. 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
 

9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec škratek 
Svit Vodice 

 
Pravilnik  je predstavil župan. 
Anton kosec je opozoril na nekatere napake in predlagal spremembe. 
 
27.9.1. SKLEP: Predlog Pravilnika se spremeni tako, da se 1. člen glasi: » 
Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec škratek Svit Vodice se spremni 7., 10. in 14. 
člen ter kriteriji za sprejem v vrtec – priloga.« Črta se 5. člen, kriterijem pa sledi 
6. člen z besedilom prejšnjega 5. člena. 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
27.9.2. SKLEP:  Občinski svet sprejme  Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtec Škratek Svit Vodice v predlagani obliki in s 
spremembami iz predhodnega sklepa. 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
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10. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

 
Župan je predlagal sprejetje sklepa, ki je bil pripravljen na osnovi predlogov 
posameznih strank in list. 
Razprave ni bilo. 
 
27.10.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije. 

1. člen 
V Občinsko volilno komisijo (OVK) se imenujejo: 

- predsednik: Danilo Grilj, univ. dipl. iur., Prvomajska 15 Ljubljana 
- namestnica predsednika: Tatjana Jeraj, univ. dipl. iur.,Jegriše 12, Vodice  
- članica: Marija Borčnik, Selo 19a,Vodice 
- namestnica članice: Zorka Blažič,Ob hribu 7, Vodice  
- član: Jože Ločniškar,Brniška cesta 68, Vodice 
- namestnik člana: Milan Podgoršek, Skaručna 12, Vodice  
- član: Anton Jeras, Jegriše 17, Vodice 
- namestnica člana: Milena Kristan, Selo 26, Vodice 
2. člen 

Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih komisij volilnih enot 
3. člen 

Sedež OVK je v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. 
4. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem glasilu Občine 
Vodice. Z uveljavitvijo tega sklepa, preneha mandat dosedanji OVK, imenovani 
27.3.2006. (Uradno glasilo Občine Vodice št. 3/06)  
Za sklep jih je glasovalo 14. 
 
 

11. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ 
 

Župan je prestavil sklep o določitvi vrednosti točke o NUSZ. Razprave ni bilo. 
 
27.11.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o določitvi 
vrednosti točke za NUSZ  
I. 
Občinski svet Občine Vodice sprejme vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Vodice v enaki 
vrednosti kot za predhodno leto, torej v višini 0,002 €. 
II. 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in se uporablja od 1.1.2010 in 
velja za leto 2010 in tudi nadaljnja leta v kolikor Občinski svet ne sprejme 
drugačnega sklepa. 
Za sklep jih je glasovalo 10, 1 proti. 
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12. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 541/7 k.o. Šinkov Turn 
 
Obrazložitev je podal župan. Razprave ni bilo. 
 
27.12.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra na parc. št. 782/4 k. o. Repnje 
I. 
Ukine se javno dobro na parc. št.: 782/4 vpisano kot javno dobro k. o. Repnje, 
ZKV S006. 
II. 
Lastninska pravica na parc. št.: 782/4 k.o. Repnje, se po ukinitvi javnega dobra 
vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. 
III. 
Ta Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in se 
vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani. 
Za sklep jih je glasovalo 10, 0 proti. 
 

 
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 782/4 k.o. Repnje 

 
Obrazložitev je podal župan. Razprave ni bilo. 
 
27.13.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra na parc. št. 541/7 k. o. Šinkov Turn 
I. 
Ukine se javno dobro na parc. št.: 541/7 vpisano kot javno dobro k. o. Šinkov 
Turn, ZKV 328. 
II. 
Lastninska pravica na parc. št.: 541/7 k.o. Šinkov Turn, se po ukinitvi javnega 
dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. 
III. 
Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice in se 
vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani. 
Za sklep jih je glasovalo 11. 

 
 
14. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu  

 
Obrazložitev je podal župan. Razprave ni bilo. 
 
27.14.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o povišanju cene 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Vodice v 
predlagani obliki. 
Za sklep jih je glasovalo 14. 
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15. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
Razprave ni bilo. 
  
 
 
Župan se je zahvalil in zaključil 27. redno sejo.. 
 
 
Seja je bila zaključena ob  20.30 uri. 
 
Zapisnik pripravil:                
Rado Čuk, višji svetovalec I 

ŽUPAN OBČINE VODICE  
      Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.  
 


