oBčlNA voDlcE

Kopitarjev trg 1,1217 Vodice

tel: 0í/833-26-1o
fax: oí/833-26-30
www vodice.si
obcina@vodice.si

POTRJEN

Datum:
19.2.2015
Številka 900-02t2015-012

Zadeva:

ZAPISNIK

5. redne seje občinskega sveta občineVodice, kije bila
'ĺ8. uri, V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 'ĺ , Vodice.

v

četrtek, 19. februarja 2015 ob

Prisotni člani občinskega syeŕa.' Anton Aljaž, Margareta Barle, Mija Cankar, Rok Cankar,
Andraž Honigsman, Žiga Janežič,Anton Kosec, Anton Kokalj, Mojca Ločniškar,dr.Jože
Podgoršek, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek, Damijan Repnik, Miran Vertačnik.

oDsoTNt čteru:

o

Anton Logar, oprav. odsoten

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

o
.
o
o
.
.
.
o
.
.

Aco Franc ŠuŠtar,Župan,
Majda Peterlin, občinska uprava,
Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice
Aleksandra Plevel, občinska uprava,
Miran Sirc, občinska uprava (do konca 9. točke),
MatjaŽ Gorčan, občinska uprava (do konca 9. točke),
Jure Vrhovnik, direktor JP Komunala Vodice, d.o.o' (do konca 9. točke)
Rado Čuk, občinska uprava ( od 9. točke dalje)
olaf Gerbec (pri 1 1 ., 12. in 13. točki)
Natalija Rus, Kopitarjev glas.

Sejo je vodil župan, Aco Franc Suštar, zaplsnik je pisala Aleksandra Plevel, višja
svetovalka lll.
UGoToVITEV sKLEPc

ľosrl

Zupan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na sejĺ je bilo ob preverjanju prisotnosti
prisotnostih 12 članov občinskega sveta občine Vodice. Anton Logar je svojo odsotnost
opravičil.

Zupan je ugotovil, da je svet sklepčen in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je priloŽena
originalu zapisnika.

í

PoTRD|TEV DNEVNEGA REDA

Županje v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrditev predlagal naslednji dnevni red:

Davčna številka: 61348'1 39 Matična številka: 5874637 TRR: 5156 0133 8010 0000 609

5.í.íSKLEP

občinski svet občine Vodice za 5. redno sejo potrjuje naslednji
DNEVNI RED:

1.

Potrditev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje
3' odlok o proračunu občine Vodice za leto 2015 branje

predlog, ll.

i.

odlok o proračunu občine Vodice za leto 2015
Načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem občine
Vodĺce za leto 2015
4. odlok o proračunu občine Vodice za leto 2016 _ predlog, ll. branje
i. odlok o proračunu občine Vodice za leto 2016
ii. Načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem občĺne
Vodice za leto 2016
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov zaleto2015
6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov zaleto2016
7 ' Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na zemljiščihparc. št.
1178ĺ1 in 114211 obe k.o. 1741 - Vodice
8. Predlog Letnega programa dela JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto
2015
9. Predlog Sklepa o imenovanju predsednika in člana nadzornega
sveta javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o.
'ĺ0. Predlog Pravilnĺka o porabi sredstev za protokol' reprezentanco,
promocijo in darila občine Vodice
11. Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programa športa v
občini Vodice
12. Letni program športa v občini Vodice za leto 2015
13. Letni program Športa v občini Vodice za leto 2016
14. Lokalni program kulture občine Vodice
15. Predlog Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini
Vodice
16. PoroÖilo o opravljenem delu nadzornega odbora v letu 20'ĺ4
17. Pobude, predlooi' vprašania

ii.

Glasovanje.
Prisotnih: 12 ělanov;
ZA:12 članov;

PROTI:i
Sklep je bil sprejet soglasno.
Po glasovanju se je seji pridruŽil Anton Kokalj
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PREGLED

IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4.

REDNE SEJE

Zapisnik je objavljen v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Razprava:

o

predlogu zapisnika so razpravljali dr. JoŽe Podgoršek, Anton Kosec in Rok Cankar

Sprejeti so bili naslednji popravki:

5.2.í SKLEP

1

Pri 3. točki dnevnega reda: >odlok o proračunu občine Vodice
za leto 2015 - osnutek, l. obravnava( se popravi razprava dr.
Jožeta Podgorška in sicer 1. stavek v 4. odstavku na 5. strani.
Popravljen stavek se pravilno glasi: >V proračunu pogreša
vsebine, za katere bi bilo mogoče kandidirati za evropska
sredstva.<

/tÝ

2. Pri7. točki dnevnega

3.

4.

5.

reda >Pobude, predlogi in vprašanja< se
popravi ÍazpÍavadr. JoŽeta Podgorška in sicer se razprava
pravilno glasi: >Dr. Jože Podgoršek je predlagal, da se o
predmetni zadevi ne razpravlja več na seji občinskega sveta.
Nadaljnja ÍazpÍava se bo vršila na seji odbora za kmetijstvo,
gospodarstvo in turizem. Naloga šole in vrtca je, da pripravita
popis hrane, ki ga vrtec potrebuje. Odbor za kmetijstvo,
gospodarstvo in turizem je lahko samo v pomoě. Predlagal je,
da se nameni sredstva za organizatorja prehrane v vrtcu. K
temu se lahko pristop|za novo šolsko !eto.<ĺ
Pri 3. točki dnevnega reda: >odlok o proračunu občine Vodice
za leto 2015 - osnutek, l. obravnava( se popravi razprava
Antona Kosca in sicer se predzadnji stavek v prvem odstavku
na strani 6 popravljen pravilno glasi: >S strani odbora je bi!
podan predlog, da se postavka LG Selo - Golo, preimenuje v
LC Selo - Golo in JP96289íSelo (Do Borčnika) in se sredstva
za to zagotovijo tudi v proračunu za leto 20í5.(
Pri 3. toěki dnevnega reda: >odlok o proračunu občine Vodice
za leto 2015 - osnutek, l. obravnava( se popravi ÍazpÍava
Antona Kosca in sicer se zadnji stavek v drugem odstavku na
strani 6 popravljen pravilno glasi: >Opozori! je tudi, da bo po
sprejemu operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod v občinl Vodice-, potrebno povečati
sredstva za subvencioniranje vgradnje MKCN.(
Pri 3. točki dnevnega reda: >odlok o proračunu občine Vodice
za leto 2o'l5 _ osnutek, l. obravnava( se popravi Íazpfava Roka
Cankarja in sicer se na strani 7. popravita prvi in drugi stavek,
ki se pravilno glasita: >Rok Cankar je pohvalil pripravo
uravnoteženega proračuna, vendar meni, da nekatere
postavke znotraj proračuna niso usklajene. V prihodnje je

potrebno nameniti več denarja tako

gospodarstvo.ĺ<

za

kmetijstvo

in

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
7A'.12 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.
5.2.2

SKLEP

občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 4. redne seje z
upoštevanjem sprejetih pripomb.

Glasovanje o zapisniku:

Prisotnih: 13 članov'
zA'' 12 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.

trP
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oDLoK o PRoRAcuľĺuoeclľe VoDlcE zA LETo
OBRAVNAVA

2015

_ PREDLoG,

II.

Gradivo je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Żupanje predlagal, da se opravi skupna obrazloŽiIev za naslednje točke:
od ok

"

"i"ili:ľ :.ilffi ľ.:3:ľÍlhĘtilJťí:ľ::]:"
2015

od

o

k

"''i"'ili:Í

Vodice za leto

ľnłłľľ.*:ff
ÍikĘ,:n5jl?äľ'::::. Vo
"

2016
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov za leto 2015
Predlog Sklepa o določitvĺvrednosti pravnih poslov za leto 2016

d

i

ce za eto
l

Svetnikĺ so se s predlogom Župana strinjali.

Uvodno obrazložitev je podal MatjaŽ Gorcan, ki je predstavil spremembe med obravnavo
osnutka in predloga odloka o proračunu. opozoril je na spremembe in dopolnitve v odloku.
V proračunu za leto 2015 in 2016 so planirana sredstva v višini 15.000€ na področju
kmetijstva, ki so bila ob osnutka proračuna predvĺdena v viŠini5.000€. Sprememba je tudi na
postavki rekonstrukcĺje ceste Selo _ Golo. V letu 2015 so planiran sredstva za geodetske
postopke kasneje pa tudi za zemljiškoknjiŽno urejanje zemljišč.

S stranĺ JP Komunala Vodice, d.o.o. je občina prejela predlog za prerazporeditev sredstev
znotraj njihovih postavk. S strani občĺnskeuprave pa je bil podan predlog, da se znotraj
proračunske postavke prerazporedijo sredstva za občinske prireditve ter promocije občine.
Povečana je tudi postavka za letno vzdrŽevanje cest, znižala pa se je postavka za zimsko
vzdrŽevanje.

Seji se je pridruŽil Żiga Janežić,.

Aleksandra Plevel je podaĺa obrazloŽitev glede letnega nacrta ravnanja z nepremičnim
premoŽenjem. Povedala je, da je načrt skladen z določbamiZakona o stvarnem premoŽenju
drŽave in samoupravnih lokalnih skupnosti ter, da se bodo nakupi in prodaje realizirale do

porabe predvĺdenih sredstev. Zemljišča,ki predstavljajo večje vrednosti bo občina poskušala
pridobitiz metodo medsebojnih menjav in fĺnančnegatoka ne bo.

Aleksandra Plevel je tudi obrazloŽila predlog sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov in
povedala, da lahko Župan sklepa pravne posle za nepremičnine, ki niso vključene v načrt
ravnanja z nepremičnim premoŽenjem. občinski svet za te primere lahko sprejme višino
odstotka do katere je dopustno sklepanje takih pravnih poslov.

V nadaljevanju je tudi Župan podal obrazložitev proračuna in povedal, da kljub zmanjšanju

sredstev iz države, občina ohranja sredstva za socialne transferje' Največje zmanjšanje je
čutiti na investicijskem delu. V proračunu za leto 2015 so planirana tudi sredstvaza poplačilo
investicij, ki so se zač,ele v letu 2014. Proračun vsebuje sredstva za 3 najpomembnejše
projekte, katere je potrdil Že svet v preteklem mandatu in predstavljajo strategijo razvoja
občine (izgradnja središčaVodic, razvoj in širitev vrtca in šole ter izgradnja kanalizacije).
Predlagan proračun je usklajen zrazpravami na odborih.
Kreditiranje občine je pogojno in vezano na projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda. Kljub
zmanjšanju sredstev bo občina skrbno opravljala svoje naloge in skrbela tako za varnost kot
dobro počutje občanov. Določeni projekti, ki smo jih načrtovali v preteklosti, bodo zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev prestavljeni v leto 2016 ali 2017, kar je zapisano tudi v
Načrtu razvojnih programov. občĺnaše vedno pričakuje odločbo o sofinanciranju projekta
izgradnje kanalizacije. Nadaljevali pa bomo
začetimi projekti, kot je komasacija in
nadaljevanje komasacije na novem zahodnem in juŽnem območju občine.

z

/\^

Na koncu obrazložitve se je Župan zahvalil Vsem uporabnikom proračuna, ki so sodelovali pri
pripravĺ tako pomembnega dokumenta. Prav tako tudi Vsem zaposlenim v občinski upravi,
direktoricĺ občinske uprave in vsem članom odborov in občinskega sveta, ki so obravnavali
osnutek proračuna ter podali svoje mnenje in predloge. Posebno pozornost in zahvalo pa je
namenil MatjaŽu Gorčanu, kije pripravil celotni dokument.

Razprava

Mojca Ločniškarje 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 ji ne zdi primerno zadolŽevanje za
pridobitev projektne dokumentacije za projekte. Podala je tudi vprašanje o smiselnosti
navedbe v 13. členu odloka, ki predvĺdeva začasno financiranje v letu 2016, na podlagi
odloka o proračunu za leto 2015. Ker se predvideva sprejem proračuna tudi za leto 2016
menĺ, da določba o začasnem financĺranju ni potrebna' Glede načńa ravnanja z nepremičnim
premoŽenjem je povedala, da se ji zdi sporno, da so v načrtu nepremičnine, kĺ posamezno
presegajo vrednost, kije določena V samem proračunu.

Anton Kokaljje povedal, da smatra, da je trenutna situacija v obcini primerljiva kot leta 2005.
Določene postavke na odhodkovni strani proračunu ostajajo iste. Proračunov ne bo podprl,
ker je neravnovesje med tekočo porabo in investicijskimi prihodki preveliko. Ševedno ni
sredstev za najbolj nujne zadeve (kar središčeVodic zagotovo ni) kot so sanacija najbolj
kočljivih delov primarnega vodovoda Farma - Selo. Moti ga tudi, ker bo ponovno potrebno
pripraviti vlogo za evropska sredstva, saj to dokazuje, da zagotovilazata sredstva ni. občina
nima alternative za izgradnjo kanalizacije v primeru nepridobitve sredstev in s tem bodo
zamujeni rokiza izgradnjo infrastrukture. Urejena niso niti pravna razmerja za oskrbo s pitno
vodo. Pri povecanju sredstev za vzdrŽevanje cest ima pomislek, da se pri pobranem
komunalnem prispevku sredstva dejansko ne namenijo za vzdrżevanje cest. ob tem je
opozoril na cesto Selo - ŠinkovTurn, kije dodobra naöeta.

Anton Kosec je v nadaljevanju povedal, da je gradivo pripravljeno skladno s podanimĺ
predlogi, v kolikor pa tĺ niso upoŠtevani, je podana ustrezna obrazložitev. Malce razoćaran
pa je glede njegove pobude za zmanjšanje postavke za občinske prireditve, saj postavka
ostaja enako visoka' ob tem pa se postavka za Kopitarjev glas povečuje za 2'000€. Lista
neodvisnih krajanov bo podprla predlagana proračuna. Strinja se s predlogom Mojce
Locniškar, da je 13. člen v odloku nepotreben. (razprava o predlogu sklepa o dolocitvi
vrednosti pravnih poslov zaleto 2015 in 2016 je povzeta pri 5. in 6' točki)
Dr. JoŽe Podgoršek se pridruŽuje pohvalam glede gradiva. Zadovoljen je, da so se našla
sredstva tako za kmetijstvo kot tudi gospodarstvo. Ševedno ima pomislek glede vsebinske
utemeljenosti stroškov. Pojasnilje tudi, da je z vprašanemu, ki ga je podal, Želel spodbuditi k
spremembi pravilnika za subvencijo, ki bijo prejeli starŠi otrok, ki niso vključeni v vrtec in niti
niso podali vloge za vpis. Na koncu razprave je povedal, da proračuna ne bo podprl, niti ne
bo glasoval proti.

Aleksandra Plevel je podala odgovor glede letnega nacrta ravnanja z nepremičnim
premoŽenjem in povedala, da so sredstva planirana v realni oceni s katerĺmi bo občina
razpolagala pri pravnih poslih. Pri medsebojnih menjavah, ki so predvidena pri
nepremičninah z večjo vrednostjo, pa denarnega toka ne bo.

Dodatna pojasnila je podal še MatjaŽ Gorčan in se zahvalil za pohvale. Glede začasnega
financiranja je povedal, da gre za klasično dolocbo v vseh odlokih o proračunu. Kadar pa je
proračun za prihodnje leto sprejet, se ta določba ne uporablja' Glede komunalnih prispevkov
je dodal, da se vloge za plačilo komunalnega prispevka povečujejo V znesku je upoštevan
prihodek iz Lokarij, ter znesek iz naslova komunalnega prispevka za obmocje OPPN Polje.
Pri postavkĺ za obveščaneobčanov so upoštevani izdatki za Kopitarjev glas, uradno glasilo,
sejnine za uredniški odbor, priprava jambo plakatov. Povečan znesek je posledica 5
članskega uredniškega odbora, za katerega je potrebno planirati plačilo sejnin.

frt,

Żupan je pred zaključkom razprave podal obrazloŽitev glede planiranih sredstev iz naslova
komunalnih prispevkov iz Lokarij in sicer, da so sredstva planirana tudi na odhodkovni strani
za izgradnjo infrastrukture v Lokarjih Glede projektne dokumentaeije za sekunelarne vocle, ki
teöejo po stranjskih ulicah je povedal, da v kolikor odločbe o sofinanciranju ne bo, se bodo ti
projekti poskušali pridobili brez sredstev iz naslova kreditiranja. V kolikor pa bo mogoče
pridobiti kohezijska sredstva bo sredstev premalo in bo občina morala najeti kredit, saj bo šlo
za veĘe investicije'

Podalje tudi odgovor Antonu Kokalju in povedal, da je bilo leta 2005 bistveno manj nalog na
pleöih občine. obseg nalog je bil manjši zato primerjava s takratnimi proračuni ni primerna.
občinska uprava velik del svojega dela nameni za poročanje dźavi, kar pomeni, da občina
potrebuje zadostno število zaposlenih, kar pa je tudi strošek. Ne glede na Vse pa se sledi
ciljem, ki smo sijih zadali.
Pred glasovanje je bil predlagan 5 min odmor
Po odmoru je bil sprejet naslednji

5.3.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o proračunu občine

Vodice za leto 2015.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA. 11članov;

PROTI: /.
Sklep je bll sprejet.
5.3.2 SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o načrtu ravnanja z
nepremičnim premoŽenjem občine Vodice za leto 20'15.

Glasovanje:

Prisotnih: '14 clanov;
12 ölanov;
PROTI: /.
Sklep je bll sprejet.

A.

4 ODLOK O PRORACUNU OBCINE VODICE ZA LETO 2016 _ PREDLOG,
OBRAVNAVA

I.

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

obrazloŽitev in ÍazpÍava sta bili opravljenl pri
5.4.í SKLEP:

3.

točki dnevnega reda.

občinski svet občine Vodice sprejme odloka
Vodice za leto 2016.

o proračunu občine

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
zA'. 11 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.
5.4.2 SKLEP:

/łf

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Vodice za leto 2016.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;

ZA:12 članov;

PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA O DOLOCITVI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV ZA LETO

2015

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev je bila podana pri obrazloŽitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoŽenjem
občine Vodice za leto 2015. Namen sprejetja sklepa je podlaga za sklepanje pravnih poslov,
ki niso vkljuceni v načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem občine Vodice. Podlaga za
sklep je v 12. členu Zakona o stvarnem premoŽenju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.

Razprava

Anton Kosec je pri obravnavi načrta ravnanja z nepremičnim premoŽenjem pojasnil, da je
bila pred letom dni Že podana podobna pobuda, vendar jo je takratni občinski svet zavrnil.
Zupan pa je ob zavrniti povedal, da si takega sklepa ne Želi. Meni, občina Vodice takega
sklepa ne potrebuje V sprejem je predlagaĺ naslednji amandma:

AMANDMA ŠT.1

Doda se druga točka sklepa, ki glasi:

>Pravni posel izprve tocke prvega odstavkatega člena odobri občinski svet. lzjemoma lahko
župan sklene pravni posel brez odobritve občinskega sveta v nepredvidenih okoliŠöinah. V
tem primeru z ustrezno obrazložitvijo takega postopka Župan poroöa obcinskemu svetu na
prvĺ naslednji seji po sklenitvi takega pravnega posla.<

Majda Peterlin je glede predlaganega amandmaja Antona Kosca povedala, da zakon Že sam
narekuje v katerih primerih lahko Župan sklepa take posla in sicer, kadar ni bilo moÖ vključiti
nepremičnine v načrt ravnanja ali ob nepredvidenih okolĺšcinahna trgu, ki narekujejo hiter
odziv. ob upoštevanju teh pogojev se lahko sklene pravni posel. Predlagala je, da lahko
obcinski svet sprejme odstotek, kije niŽji kot predlagan (20o/o).
Glasovanje o amandmaju
Prisotnih: 14 članov'
7A. 11 članov;
PRoTl: 'ĺ član.
Amandma je bil sprejet.

Po razpravije bil sprejet naslednji

5.5.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o določitvi vrednosti
pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Vodice za leto 20í5 ni obvezen z
upoštevanjem sprejetega amandmaia.

Glasovanje
Prisotnih: 14 članov;
ZA. 12 članov;
PROTI:/
Sklep je bil sprejet.
:

.
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PREDLoG SKLEPA o DoLočlľvlVREDNosTt PRAVNIH PosLov zA LETo
20í6

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
obrazloŽitev in razprava sta bili opravljeni pri obrazložitvi Načrta ravnanja
premoŽenjem občine Vodice za leto 2015.

z

nepremičnim

Żupanje na glasovanje podal amandma Antona Kosca.

AMANDMA ŠT.í

Doda se druga točka sklepa, ki glasi:

>Pravni posel iz prve točke prvega odstavka tega člena odobri občinski svet. lzjemoma lahko
Župan sklene pravni posel brez odobritve občinskega sveta v nepredvidenih okoliščinah. V
tem primeru z ustrezno obrazložitvijo takega postopka Župan poroča občinskemu svetu na
prvi naslednji seji po sklenitvi takega pravnega posla.<

Glasovanje o amandmaju:
Prisotnih: 14 članov;

zA'' 11 članov;
PRoTl: 1 član.
Amandma je bi! sprejet.
Po razpravije bil sprejet naslednji
5.6.1 SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o določitvi vrednostl
pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Vodice za leto 20í6 ni obvezen z
upoštevaniem spreietega amandmaia.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA:12 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.

7

PREDLoG SKLEPA o UGoToVlTVI JAVNE KoRISTI NA zEMLJlŠclĺPARG. ŠT.
1178t1lN 1142t108E K.O. 1741 - VODICE

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev je podala Aleksandra Plevel. Povedala je, da je sklep predlagan za
primer neuspešnih pogajanja za pridobitev zemljišč.

Majda Peterlin je dopolnila obrazložitev Aleksandre Plevel in povedaĺa, da je sklep o
ugotovitvi javne koristi podlaga za postopek razlastĺtve skladno z Zakon o urejanju prostora.
občina Vodice bo najprej pristopila k pogajanjem. Pogodba, ki se sklepa namesto razlastitve,
kjer je ugotovljena javna korist je tudi oprošöena plačila davka na promet nepremičnin.

Razprava:

Anton Kosec je pojasnil, da je odbor za komunalo in urejanje prostora predlog sklepa Že
obravnaval. Podlaga za razlastitev mora biti sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Pred
uvedbo postopka za razlastitev bi občina Vodice morala sprejeti OPPN. Predlog odbora je,
da se v postopku sprememb oPN-ja, za območje ob šoli, ukine ureditev z oPPN - jem in se
uredi

ftÝ

vOPN-ju.

Anton Kokalj je povedal, da je na Odboru za komunalo in urejanje prostora podprl sklep, ker
je bil sklep obrazloŽen v smislu resnega pristopa občine k reševanju pridobitve predlaganih
zemljišč.Tudi na seji bo podprl predlog sklepa

Żupan je pred zaključkom fazpfave povzel obrazložitve in povedal, da s sklepom občina
podaja resni namen za pridobitev nepremičnin. Cilj sklepa je pridobitev zemljiščza ureditev
prostora ob šoli in vrtcu in ne razlastitev.
Żupan jerazpravozaključil in podal na glasovanje naslednji

občinski svet občine Vodlce sprejme Sklep o ugotovitvi javne
korlsti na zemljiščih parc.št 1'l78l1in 114211obe k.o. 1741 _ Vodice.

5.7.í SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 14 clanov;
A: 14 članov;
PROTI:/.
Sklep je bll sprejet soglasno.

8

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA DELA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. ZA
LETO 2015

Vsebina je objavljena v gradĺvu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev je podal Jure Vrhovnik direktor JP Komunala Vodice d.o.o.. Povedala je
da se obseŽna obrazložitev nahaja v gradĺvu. V letu 2015 se bo 'podjetje trudilo za dobro
opravljanje nalog na podrocju oskrbe s pitno vodo. Poleg osnovne dejavnosti bo podjetje
izvajalo tudi investicije v imenu in za raćun obcine Vodĺce. V letu 2015 bodo očiščeneše
zadnje greznice. Za naslednje triletno obdobje so predvidene spremembe o katerih bo
občinski svet pravočasno obveščen.Glede investicij je povedal, da se z investicijam teŽi k
zmanjšanju vodnih izgub. V letu 2015 je predvidena investicija na vodovodnem sistemu v
Gmajnicah, kjer je predvidena zamenjava celotnega cevovoda, s čimer so bo povečal dotok
in posledično tudi kakovost vode' ob tem bo prišlo tudi do zamenjave hišnih priključkov (cca
23)' Pripravljena je tudi novelacija operativnega programa odvajanja in čiščenjaodpadnih
voda in predvidena manjŠainvesticija na čistilni napravi. Večjo investicijo pa predstavlja
sanacija vodovoda (ll. faza) na farmi Agroemona.

V prihodnje podjetje načrtuje pripravo pravilnika o sofinanciranju
sami izvedbi izgradnje le

sistem.

-

MKČN-.;ev ter pomoč pri
te za občane, kateri se ne bodo mogli priključiti na kanalizacijski

v

nadaljevanju povedal, da je bil letni program dela javnega podjetja Že
predstavĺjen članom odbora za komunalo in urejanje prostora. Skozi razpravo na odborih so
bile podane usmeritve tako javnemu podjetju kot tudi obcini. Letni program se sprejem le za

Mirna Sirc je
leto 2015.

Żupanje povedal, da občinska uprava dobro sodeluje z javnim podjetjem. Za oskrbo s pitno
vodo je dobro poskrbljeno. lnvesticije, ki so bile postorjene v preteklosti so bile narejene v
prid obcanov.

Razprava.

Anton Kokalj je povedal, da je Že na odboru za komunalo in urejanje prostora podal
pojasnilo zakaj ne bo podprl Letnega programa dela Javnega podjetja Komunala Vodice
d.o.o.' obrazložitev glasu je podal tudi na seji in povedal, da svetnĺška skupina NSi krščanskidemokrati Že od samega zaćetka opozar1a, da je javno podjetje predraga oblika
gospodarske javne sluŽbe za tako majhno občino. lz samega gradiva sledi, da so stroški za
delovanje javnega podjetja predvideni v višini 'ĺ94.000€. ReŽijski obrat je deloval z precej
manj stroški. Meni, da mora javno komunalno podjetje opravljati tudi trŽno dejavnost' V
programu pa pogreša več investicij.

/ľr

Anton Kosec je nadaljeval razpravo in povedal, da je bilo Že pred časom ugotovljeno, da je
najbolj primerna oblika, za opravljanje gospodarske javne sluŽbe na področju oskrbe s pitno
vodo in odvajanja komunalnih in padavinskih voda, ravno javno podjetje Stroški javnega
podjetja se kaŽejo v ceni vode in v ceni komunalnih storitev. ob sprejemu cen je bilo
ugotovljeno, da je cena primerljiva s sosednjimi občinami. Svetnice in svetnike je spodbudil,
da med občani širijo dober glas o javnem podjetju saj deluje dobro, v korist vseh. obe
gospodarskijavni sluŽbi se izvajata dobro.
Żupa je pred koncem razprave povedal, da komunala deluje kvalitetno, saj ni večjih pripomb
na izvajanje javne sluŽbe s stranijavnega podjetja.

5.8.í SKLEP:

občinskl svet občine Vodice potrjuje >Letni program dela Javnega
podietia Komunala Vodice, d.o.o. za leto 20í5.(

Glasovanje:

Prisotnih: 14 ölanov;
7A'. 13 clanov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.

9

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA IN CLANA NADZORNEGA
SVETA JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O.

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo
Uvodno obrazlożitev je podal Župan in povedal, da je potrebno zaradi prenehanja mandata
nadzornega sveta JP Komunala Vodice d.o.o. imenovati nove člane' Predlog sklepa o
imenovanju predsednika in članov nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Vodice
d.o.o. je Že obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volĺtve in imenovanja. Komisije je
sklep soglasno tudi potrdila. Kandidat za predsednika nadzornega sveta ima potrebne
kompetence. Nadzorni svet JP Komunala Vodice sestavljajo predsednik ter dva člana.
Razprava

Miran Sirc je povedal, da bodo ölani po imenovanju takoj pričeli z delovanjem. Prvo sejo
nadzornega sveta bo sklical Župan.

Anton Kosec je v nadaljevanju povedal, da je iz gradiva razbrati, da je za predsednika
nadzornega sveta predlagana ustrezna oseba in meni, da bo svojo funkcijo dobro opravljal.
Nadzorni svet je v preteklosti deloval dobro.

Po razpravije bil sprejet naslednji

5.8.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme >Sklep o imenovanju
predsednika in člana nadzornega sveta javnega podjetja Javno
podietie Komunala Vodice d.o.o.<

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
A:13 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.

ftp

10

PREDLOG PRAVILNIKA O PORABI SREDSTEV ZA
REPREZENTANCO, PROMOCIJO tN DARILA OBCTNE VODICE

PROTOKOL,

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev je podala Aleksandra Plevel in povedala, da občina Vodice do sedaj ni
imela tega področja urejenega s pravilnikom. Namen sprejetja predlaganega pravilnika je
večja transparentnost pri porabi proračunskih sredstev za področje daril, promocije in
protokola občine Vodice. Svetnikom je objasnila, da se natančnejšaobrazloŽitev členov
nahaja v obrazložitvi pravilnika. Pravilnik je Že obravnaval odbor za pravne akte' kar je
razvidno iz priloŽenega osnutka zapisnika.
Razprava

Mojca Locniškar je podala vprašanje kĄ zĄemĄo stroški protokola. Meni, da je strošek v
višini40€ na osebo prevelik.
Mija Cankar je podala pripombo in sicer, da je odbor za pravne akte predlagal, da se 6. člen
glasi:
>Podrobnejša navodila zaizvedbo tega pravilnika se uredijoz internim aktom, ki ga sprejme

Župan<.

Anton Kosec je povzel predlog Mije Cankar in predlagal, da se 6. člen ustrezno spremeni in
doda, da mora interni akt Župan sprejeti v roku 30 dnĺ po uveljavitvi pravilnika.
Mija Cankar je predlagala naslednji amandma

AMANDMA št. 1:
>Podrobnejša navodila zaizvedbo tega pravilnika se uredijoz internim aktom, ki ga sprejme
Župan v roku 30 dni po uveljavitvi pravilnika<.

Glasovanje o amandmaju:

Prisotnih: 14 članov'
7A'' 13 članov;
PROTI: /.
Amandma je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji

občinski svet občine Vodice sprejme Pravilnik o porabi sredstev za
protoko!, reprezentanco, promocijo ln darila občine Vodice z

5.í 0.í
SKLEP:

upoštevaniem spreieteqa amandmaia.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;
7A. 13 članov;

PRoTl:

1 ölan.

Sklep je bil sprejet.

/łť

1í PREDLoG PRAVILNIKA o soFlNANclRANJU lzVAJALcEV PRoGRAMA
j='=3lĽ]:=':ľ]]="=:!'=============================================
=====

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Rado Čuk in zdruŽil obrazlož|tev tudi za Letni program športa v
občini Vodice za leto 2015 ĺn 2016. Povedal je, da so obravnavani akti pripravljeni na
podlagi Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji ter Zakona o športu, ki določa,
da se za izvĄanje programa športa na lokalni ravni dolocijo podrobnejša merila, ki jih

sprejme občinski svet. Do sedaj veljavni pravilnik za področje športa je sicer vseboval merila
za vrednotenje, vendar je v njem manjkal celoten normativni del, ter tudi obveznost potrditve
letnega programa športa na obcinskem svetu. Slednje je ugotovil nadzorni odbor v preteklem
letu. S sprejemom pravilnika, meril in letnega programa športa se odpravljajo pomanjkljivosti,
ki jih je zaznal nadzorni odbor. Zaradi nenehnega razv|janja športa je potrebno nenehno
prilagajanje pogojev za uresničevanje javnega interesa v športu, kar je naloga lokalne
skupnosti. V letnem programu športa je opredeljeno katera društva uresničujejo v naši oböĺni
javni interes. Navedena so Vsa športna društva v občini, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisov. S
tem pravilnikom je tudi regulirana brezplačna uporaba občinskih prostorov za name vadbe in
treningov. Predlagane akte je Že obravnaval tako odbor za druŽbene dejavnosti in varstvo
pred naravnimi nesrečami kot tudi odbor za pravne akte. opravljena pa je bĺla tudi
predstavitev pred predsednikĺ Športnihdruštev in zainteresirano javnostjo. Predlogi so
vključeni v obravnavi predlog.

Pri pripravi predlaganih aktov je sodeloval tudi zunanji strokovnĺ sodelavec olaf Gerbec.

olaf Gerbec je povedal, da je Pravilnik vsebuje dolocila za oddajo prostorov v brezplačno
uporabo športnim društvom skladno z določbami Zakona o stvarnem premoŽenju drŽave in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Prvi del pravilnika opredeljuje kaj je predmet pravilnika,
kdo so izvď1alci športa ter kako se lahko prijavijo na razpis. Najpomembnejši vsebinski del
pravilnika so Športnevsebine, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji. V letnem programu športa so zapisane samo tiste vsebine, ki so razvite v občini in
ĺmajo nek pomen na lokalnem nivoju. Letni program športa je operativni dokument, ki ga
vsako leto sprejme občinski svet. V letnem programu športa je opredeljen način za
razdeljevanje sredstev na podlagi javnega razpisa. Pomemben del predstavljajo pogoji,
merila in kriteriji za vrednotenje programov Športav občini Vodice na osnovi katerih se vsak
posamezni program.

Żupan je povedal, da je letni program športa usklajen s proračunom, V kolikor bo teŽnja po
spremembah bomo letni načrt za leto 2016 prilagodili tem spremembam.

Anton Kokalj je svet seznanil s svojo pobudo, ki jo je podal tudi na Odboru za pravne akte.
Moti ga nesorazmerna porazdelitev sredstev za realizacijo LPŠpri postavkah. V celotnem
LPS so namenjena sredstva za športne prireditve v višini 4.000 poleg tega pa tudi sredstva
za pokal občine Vodice v kolesarjenju in veleslalomu v skupni višini 5.000€. To pomeni, da
je za prireditve, ki so občinske narave predvidenih 9.000€. Predlaga, da se del teh sredstev
nameni za smučarskĺtečaj,ki ga organizira Smučarsko društvo Strahovica.

Żupan je v nadaljevanju podal pojasnilo, da so v proračunu predvidena sredstva za
sofinanciranje programov športa v višinĺ20.000 €. Sredstva za občinske prireditve se lahko
zmanjšajo, vendar bo posledično tega manj obiska in medsebojnega druŽenja. V programu
športa so predvidena sredstva za športne programe, razvoj dejavnosti, organiziranost v
športu, športne prireditve špoń v zavodih ter za športno infrastrukture. V preteklosti take
celostne slike ni bilo. V primeru, da dogodkov ne bo, bĺ bila sredstva predvidena na drugih
postavkah. Pokal občine Vodice v kolesarjenju in veleslalomu sta prireditve v organizaciji
občine Vodice in ne posameznih društvih.

olaf Gerbec je dopolnil obrazložitev Župana in povedal, da lahko vsak izvajalec športnĺh
programov prijavi športne prireditve, ki so na razpisu ustrezno točkovane. Gre za prireditve,
/t^

ki

jih organizirajo posamezna športna društva. Športneprireditve, ki jih organizira občina
Vodice pa so samo preslikane v letni program špońa.

Żupanje v odgovoru Antonu Kokalju povedal, da sredstev ni moö prerazporediti, saj gre za
financiranje ločenih programov. Sredstva za sofinanciranje programov so predvidena v enaki
višini kot v preteklih letih.

Rok Cankar je razpravljal o sredstvih, ki so namenjena za delovanje športnih društev v
občini Vodice. Pohvalil je pripravo pravilnika, ki določa merila in kriterije za dodeljevanje
sredstev. Pravilnik jasno postavlja tudi prioritete pri razvoju športa v občini. ocenjuje, da bo
s tem področje športa v občini veliko bolj strateško usmerjeno, poraba sredstev s strani
društev pa veliko bolj transparentna. Povedal je, da je Smučarsko društvo Strahovica v
prihodnje pripravljeno organiziratitudi smučarskitecajza širšopopulacijo občanov.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep
5.11.2

SKLEP:

občinski svet občine Vodlce sprejme Pravilnik o sofinanciranju
izvaialcev proqrama športa v občini Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA. 14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.

12 LETNI PRoGRAM

ŠponrłV oBctNt VoDtcE zA LETo

2o15

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Razprava je bila opravljena pri 11. točki dnevnega reda.

Żupanje v sprejem predlagal naslednji sklep:
5.12.1

SKLEP:

Letni program športa za leti 20í5 in 20í6 se dopolni tako da se 3.
alinea 9. ělena nadomesti z naslednjim besedilom: >Sredstva za
izvajanje športnih programov v zavodih s področjaVlZ (3. člen: točka
í0 in tečaj plavanja) in za promocijske športne prireditve
(kolesarjenje, veleslalom) se zagotavljajo na podlagi odobritve
(sklepa) župana.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

7A. 14 članov;

PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
5.12.2

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letni program športa v občlni
Vodice za leto 2015.

Glasovanje:

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

ĺ't,

í3 LETNI PRoGRAM Šponľłv oaclľl VoDIcE zA

LETo 2o16

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

se-jo

Razprava je bila opravljena pri 11. točki dnevnega reda.
5.13.2

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letni program športa v občlni
Vodice za leto 2016.

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ4 clanov;
ZA. 14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil spľejet soglasno

í4 LoKALN!

PRoGRAM KULTURE oBclNE VoDlcE

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Żupanje predlagal, da se razprava za Lokalni program kulture občine Vodice in Pravilnika o
vrednotenju kulturnih programov v občini Vodice opravita skupaj Povedal je tudi, da je prviě
v celoti predstavljeno na kakšne načine občina Vodice spodbuja in skrbi za razvoj ter
ohranjanje kulture v občini.

Uvodno obrazloŽitev pa je v nadaljevanju podal Rado Čuk, ki je povedal, da sta pravna
temelja za sprejem Lokalnega programa kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo iz leta 2007 in Nacionalni program za kulturo. Glavni namen lokalnega programa je
poŽivitev kulturnega utripa in ĺzboljšanjekvalitete na področju kulture v občini Vodice. Poleg
sprejetja strateškega akta smo si za cilj postavili tudi posodobitev Pravilnika o vrednotenju
kulturnih programov, kije podlaga za vsakoletni razpis za dodelitev sredstev posameznikom
in druŠtvom' oba akta sta obravnavala odbor za družbene dejavnosti ter zainteresirana
javnost (predvsem predstavniki kulturnih društev)
Posodobitev Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov je priporočil tudi Nadzorni odbor
obcine Vodice, ki je v letu 2014 opravil nadzor ustreznosti in zakonitosti porabe proračunskih
sredstev na področju druŽbenih dejavnosti. Tako v Program kulture kot v Pravilnik je
implementirana pobuda za brezplačno oddajanje občinski prostorov za namen dejavnosti
kulturnih društev kot tudi opredelitev statusa društev v lokalnem javnem interesu. Kot kriterij
so bili vzeti pogoji za sofinanciranje iz občinskega proračuna. Društvo, ki izpolnjuje razpisne
pogoje tudi deluje v občinskem javnem interesu. V nadaljevanju je poudaril glavne
značilnosti strateškega dokumenta.
obrazloŽitev je zakljuÖil, da je Lokalni program kulture občine Vodice neke vrste osnutek ali
podlaga za razmišljanje o mestu kulture v občini in v našem osebnem Življenju. Vsekakor je
moŽno nadgrajevati vizijo in dolgoročnĺpogled na razvoj kulture v občini Vodice, prav tako
pa tudi na mikro nivoju zadeve izboljševati in dosegati vedno boljše rezultate.
Żupan je v nadaljevanju pohvalil pripravljeno gradivo in povedal, da je bil lokalni program
predstavljen tudi širšijavnosti. Do sedaj ni bilo večjih pritoŽb na dodeljevanje sredstev.
Dokument se lahko tekom let tudi dopolni in spremeni.
Razprava:

Żiga Janežičje pohvalil pripravljeno gradivo. Ce občina Želi kulturo pripeljati na višji nivo

potrebujemo kulturno središče.Pogreša pa profesionalno izvedene koncerte. Meni, da bi bilo
smotrno kupiti novi klavir, ki bi omogočal več koncertov. DruŠtvompa je ob organiziranju
koncertov z resno glasbo neprijetno tudi zaradi skromnega števila obiskovalcev.

ĺtť

Dr. JoŽe Podgoršek je v nadaljevanju Gzplave povedal, da se strinja z navedbami Żiga
JaneŽiča. osebno zelo podpira društva, saj so dodana vredno kulturnemu Življenju v občini.
Vsa društva pogrešajo obiskovalce. Dejstvo je, da občane najbolj pritegne pogostitev po
prireditvi.

Zupan je zaključil razplavo in povedal, da se vseskozi podpira delovanje vseh društev. S
strani obČinske uprave se poskuša društva medsebojno obvestiti o prireditvah. Veliko je
postorjenega zajavno obveščanjeo prireditvah (ambo plakati, facebook, letaki). DruŽenje po
prireditvah pa je vedno dobrodošlo.
Po razpravĺje bil sprejet naslednji
5.14.1

SKLEP:

oběinski svet občine Vodice sprejme Lokalnl program kuIture občine
Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
zA'. 14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno

í5 PREDLoG
VODICE

PRAVILNIKA o VREDNoTENJU KULTURNIH PRoGRAMoV V oBčlN!

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo
Razprava je bila opravljane pri 14. točki'
5.15.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Pravilnik
kulturnih programov v občini Vodice.

o

vrednotenju

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;

ZA'. 14 clanov;

PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.

16 PoRoclLo o oPRAVLJENEM DELU NADZoRNEGA oDBoRA V LETU 20í4
Vsebina je objavljena v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podala Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine
Vodice in povedala, da je bilo v letu 2014 opravljenih 5 nadzorov. Pripravlja se Že novi letni
program dela, zato je pozvala svetnike, da podajo predloge za izvedbo nadzorov. V letu
2015 bo verjetno opravljenih 5 ali 6 nadzorov.

Zupan je povedal, da občina v letošnjem letu pričakuje Že naročeno notranjo revizijo, kĺ
vsako leto opravi tri nadzore z različ,nih področij. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo v
preteklosti korektno. Zaradi kadrovske okrnjenosti občinske uprave ( daljše bolezni in
porodniške ) je prihajalo do zakasnitve pri odzivnosti občĺnskeuprave do No.
Razprava:

Anton Kosec je povedal, da je delovanje nadzornega odbora obremenjujoče za občinsko
upravo, kĺ pa s pregledĺ pridobi tudi mnenje ĺn priporočila nadzornega odbora za nadaljnjo
delo. Menĺ, da nadzorni odbor deluje zelo dobro.

ĺM

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep
5.í 6.í
SKLEP:

občinski svef Ôbčine Vodlce se !e seznan!! s poročllom o
opravlienem delu nadzorneqa odbora v letu 2014.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA:14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.

í7 PoBUDE,

PREDLoGI, VPRAŠANJA

Anton Kokalj je podal pobudo, da poročilo o seji občinskega sveta v Kopitarjevem glasu
vsakič pripravi drug član uredniškega odbora.
Natalija Rus' odgovorna urednica Kopitarjevega glasu je povedala, da
dnevnem redu naslednje seje Uredniškega odbora Kopitarjevega glasu.

je zadeva Že

na

Dr. JoŽe Podgoršek je ponovno opozoril na Vas Polje in neurejene bankine. Glede delavnice
LAS, ki je potekala v preteklem tednu je povedal, da se mu zdi ura 14. povsem
nesprejemljiva. Predlaga, da se ura delavnice določi prej ali pa kasneje. Poleg pobude, kijo
je podal na prejšnji seji glede združitve šole in vrtca v en zavod, je povedal, da so se leta
2008 šolski zavodi združevali zaradi racionalizacije poslovanja. ob prebiranju odgovora se
mu zastavlja vprašan je zakaj sta šole in vrtec, ko sta bila en zavod delovala negatĺvno, sedaj
ko sta razdruŽena pa poslujeta pozitivno'

Mija Cankar je podala predlog, da se ob pluŽenju snega najprej sčisti pločnik, saj pešci
namesto po pločnĺkuhodĺjo po cesti, kar je zelo nevarno.
Peter Podgoršek je podal vprašanje glede ceste v Selu, saj je bilo na prejšnji seji obljubljeno,
da bo točka obravnava na danaŠnji seji'

Majda Peterlin je odgovorila Petru Podgoršku in povedala, da je občinska uprava po
pregledu ugotovila, da podlaga za razlastitev obstaja V samem zakonu ĺn sklep ni potreben.
Rok Cankar je ravno tako kot Mija Cankar opozoril na problematiko Kamniške ceste ob
sneŽenju in večji količini snega. Predlagal je tudi, da se pri pluŽenju ulic ne pluŽi na Že
sčiščenadvorišča.
odgovore je na seji poda! župan:
Predlog Antona Kokalja je na mestu in je v pristojnosti Uredniškega odbora Kopitarjevega
glasu. Bankine v vasi Polje bodo nasute v najkrajšem moŽnem času. Tudi hodniki za pešce

ob Kamniški cesti bodo prioritetno očiščeniob večjem sneŽenju. Ravno tako bo očiŠčen
tudi
pločnik do Pustnic. Aktivnosti glede razlastitve za cesto v Selu bodo pričete. Prihranek pri
skupnem poslovanju šole in vńca bi bil zelo majhen, zato je smotrno, da imamo dva ločena
javna zavoda, ki zagotavljata ločeno, bolj kvalitetno in transparentno poslovanje

Zupan se je vsem zahvalil za pozoÍnost in sejo zaključil ob 22:10 uri.
Zapisnik pripravila:
Aĺeksandra Plevel, dipl.upr.org
Višja svetovalka
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