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Številka: 011-01/2007-014
Datum: 5.9.2007

Zadeva: Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice, ki
je bila v petek, 31. avgusta 2007 ob 19. uri v sejni sobi,
Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Tone Logar, Roman Černivec, Mojca Ločniškar,
Jože Rozman, Mateja Gubanc, Miha Bergant, Peter Podgoršek, Primož Rebolj,
Leopoldina Kranjec, Franc Seršen, Anton Kosec, Aco Šuštar, Romana Černivec,
Alojzij Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Rado Čuk;
mediji: Alenka Jereb - Kopitarjev glas;
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
4. Sklep o prometu z nepremičnino parc. št. 105 k.o. Vesca
5. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta LUR
6. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Regionalnega sveta LUR
7. Sklep o določitvi območij pokrajin v Sloveniji
8. Pobude, predlogi in vprašanja
1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red. Razprave ni bilo.
8.1.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red za svojo 8. redno
sejo.
Za sklep jih je glasovalo 14
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
Mojca Ločniškar je opozorila na napako na 5. strani zapisnika in predlagala, da se
navedba o skupni vsoti 100 mio SIT popravi, saj se občina ni zadolžila dvakrat po 50
mio ampak v skupnem znesku 50 mio SIT. V nadaljevanju pa še popravek zapisa,
»da ni šlo« za kršitev 85. člena itd. ampak, »da je šlo« za kršitev le-tega.
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Anton Kosec je opozoril na napako pri zapisu kratice stranke na 11. strani. Ni šlo za
SDS ampak za LDS.
8.2.1. SKLEP: V zapisniku 7. redne seje, se na 5. strani v 6 vrstici za besedico
dvakrat doda besedica skupnem, tako, da potem pomeni dvakrat v skupnem
znesku 50 milijonov. V naslednjem stavku v 7 vrstici, se številka 100 milijonov
nadomesti z 80 milijonov, v 16. vrstici za letnico 2006 pa se zapis »da ni šlo za
kršitev 85. člena« popravi v »je šlo za kršitev…«. Na 11. strani se pod točko 14
kratica stranke SDS popravi v LDS.
Sklep je bil potrjen soglasno (15 ZA).
8.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 7. redne seje s popravki, ki so bili
sprejeti v predhodnem sklepu.
Sklep je bil potrjen soglasno (15 ZA).
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
Župan je najprej predstavil postopek podeljevanja občinskih priznanj kot ga določa
Pravilnik. Predstavil je predloge za podelitev naziva častni občan in plaketo Občine
Vodice, ki jih je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
na svoji 7. seji. Za plaketo Občine Vodice je Komisija prejela dva predloga in sicer
za Društvo upokojencev Vodice in za Nušo Anno Hrustek. Za naziv častnega
občana je bil predlagan Alojzij Kosec. Podprla je predlog za podelitev plakete
Društvu upokojencev Vodice. Plaketa naj bi se namreč podeljevala skupinam ali
društvom. Glede predloga za naziv častne občan je ocenila, da ni primerno, da se
občinska priznanja podeljuje občinskim funkcionarjem oz. aktivnim članom
Občinskega sveta.
Župan je predstavil tudi imena prejemnikov priznanja župana in sicer: Martina
Seršen, Martin Stanonik in Matic Ovijač.
Mojca Ločniškar je vprašala predsednico Komisije kje v Pravilniku je zapisano
oziroma je izključujoče, da občinski svetnik ne more prejeti občinskega naziva
častnega občana. Predlagatelj za to priznanje namreč ni politična stranka in tudi
zasluga zaradi katerega bi ta naziv prejel ni povezana z opravljanjem funkcije v
Občinskem Svetu. Po drugi strani pa so tudi člani odborov neke vrste občinski
funkcionarji, ki pa se jim občinsko priznanje podeljuje.
Primož Rebolj je podprl predlog, da bi se najvišje občinsko priznanje podelilo Lojzetu
Koscu. Aco Šuštar je izrazil presenečenje, ker vloge – predloga za priznanja ni bilo v
gradivu. Strinjal se je s pomisleki, pa tudi z dejstvom, da ne gre za predlog politične
stranke, niti za priznanje zaradi političnega delovanja. Obenem pa bo tudi nekoliko
čudno, da ob občinskem prazniku ne bo podeljeno najvišje priznanje.
Anton Kosec je menil, da se zaradi politične higiene ne spodobi nagrade podeljevati
aktivnim politikom. Predstavil je prakso drugih občin kot npr. Domžal, kjer imajo tako
načelo tudi eksplicitno zapisano in menil, da je odločitev Komisije pravilna. Menil je
tudi, da je za aktivnega politika največje priznanje in nagrada, da je izvoljen.
Peter Podgoršek je predlagal, naj se po enakem ključu umakne tudi predlog za
priznanje župana Martinu Stanoniku, saj je član odbora. Romana Černivec je izrazila
svoje menje, da gre pri tej nagradi (častni občan) za življenjsko priznanje, ki pa ga bo
morda Alojzij Kosec kdaj v prihodnosti tudi dobil.
2

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Občinski svet

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

8.3.1. SKLEP: Plaketa Občine Vodice se podeli Društvu upokojencev Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 14
8.3.2. SKLEP: Občinsko priznanje naziv častnega občana se podeli gospodu Alojziju
Koscu.
Za sklep jih je glasovalo 5, proti pa 9.
4. Sklep o prometu z nepremičnino parc. št. 105 k.o. Vesca
Župan je predstavil historiat prizadevanj Smučarskega društva Strahovica iz Sela, za
pridobitev zemljišča, kjer se nahajajo društveni objekti (skakalnica, koča, balinišče,
igrišče za košarko) na parc. št. 105 k.o. Vesca v skupni izmeri 13829 kvadratnih
metrov
Do sedaj so bila vsa prizadevanja neuspešna iz zelo različnih razlogov. Pred nekaj
leti, pa je Zakon o društvih prinesel novost in sicer, da uporabniki športnih objektov
kamor sodijo tudi zemljišča na katerih so ti športni objekti lahko preidejo v njihovo
last. Društvo je na občnem zboru sprejelo ustrezne sklepe, ki omogočajo pripravo
pogodbe za neodplačni prenos premoženja Občine v last društva, v kolikor bo
Občinski svet potrdil predlog o prenosu lastništva. Ker gre za društvo z okoli 200
člani, ki so večinoma aktivno vključeni v večih sekcijah od alpskega smučanja,
tekačev, balinarjev, kolesarjev, sekcije za smučarske skoke, planinarjenje,
sankaštvo, igre z žogo, kar SD Strahovica uvršča med eno najpomembnejših
društev v občini, ki deluje ne samo na področju športa ampak tudi širše družbeno
gledano je prav, da se zemljišče s katerim upravlja od leta 1949 prenese v last in
posest. V primeru, da bi Občinski Svet izglasoval predlagani sklep, se v pogodbi, ki
bo sklenjena s Smučarskim Društvom vnesejo klavzule o prepovedi odtujitve, o
prepovedi obremenitve tudi hipotekarne, o prepovedi delitve v parcele, skratka
omejitveni faktorji in pa tudi obveznost prenosa lastništva nazaj na Občino v primeru
prenehanju društva.
Po predstavitvi razlogov in utemeljitvi predloga je župan predlagal Občinskemu
Svetu, da sprejme predloženi sklep.
Alojzij Kosec je imel pripombo, da v naslovu društva ni hišne številke ter da zapisnik
občnega zbora ni podpisan in overjen.
Aco Šuštar je županov predlog podprl in menil, da bo šlo ob vsesplošnem
poznavanju dela SD Strahovica zemljišče v prave roke.
Antn Kosec je izrazil svoje zadovoljstvo ob podpori takemu predlogu ter poudaril, da
mora biti za brezplačen prenos stvarnega premoženja z Države ali Občine ustrezna
pravna podlaga, ki je v tem primeru podana. V prostorskih aktih je namreč to
zemljišče namenjeno zgolj športu in rekreaciji in je to dejanje le zadnji korak v tem
postopku, tako da tudi ne gre za oškodovanje občinskega proračuna.
Peter Podgoršek je tudi podprl predlog o brezplačnem prenosu, vendar s prepovedjo
odtujitve tretji osebi. Župan je zagotovil, da je tako določilo tako v statutu društva, kot
tudi v pogodbi.
Anton Kosec je izrazil svoje zadovoljstvo zaradi podpore opozicijskih svetnikov, saj
tako enotnega stališča v prejšnjih mandatih ni bilo.

3

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Občinski svet

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

8.4.1. SKLEP : Občinski svet Občine Vodice soglaša z brezplačnim prenosom
nepremičnine parc. št. 105 KO Vesca, ki je v zemljiški knjigi vknjižena na ime
Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, v last in posest Smučarskega društva
Strahovica, Selo, 1217 Vodice.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA).
5. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske Urbane
regije
Župan je pojasnil, da gre za razširitev Ljubljanske urbane regije (LUR), ki jo
sestavljajo vse občine oziroma vseh 25 občin, ki se nahajajo v ljubljanski statistični
regiji, vendar se je to število povečalo zaradi ustanovitve nove občine Log Dragomer.
Vsi občinski sveti v tej regiji sprejmejo sklep o spremembi dosedanjega sklepa o
ustanovitvi LUR in sicer tako, da se umesti oziroma uvrsti med člane Ljubljanske
Urbane regije tudi Občina Log Dragomer kot je v drugi točki sklepa določeno.
Zelo podobno je s sklepom o spremembi regionalnega razvojnega sveta kamor so
umeščeni župani vseh Občin, kamor se sedaj ravno tako umesti župan Občine Log
Dragomer.
Razprave ni bilo.
8.5.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o spremembi sklepa
ustanovitve Sveta Ljubljanske Urbane regije tako kot je priložen v gradivu.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA)
6. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Regionalnega sveta LUR
Ker je obrazložitev župan podal že v predhodni točki in ker razprave ni bilo, je
predlagal sprejetje predloženega sklepa.
8.6.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o spremembi sklepa
o ustanovitvi Regionalnega Sveta LUR tako kot je priložen v gradivu.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA)
7. Sklep o določitvi območij pokrajin v Sloveniji
Župan je spomnil, da je občinski svet o ustanovitvi pokrajin razpravljal že na prejšnji
seji, da pa se o vladnem predlogu ni opredelil, kar naj bi storil tokrat.
Komentiral je predlog Podjetne regije, ki predlaga priključitev občine Vodice k
Kamniško Zasavski pokrajini, h kateri pa Vodice niti zgodovinsko niti upravno, niti
gospodarsko, niti kakorkoli drugače ne sodijo. Župan je predlagal, da bi sprejeli tak
sklep s katerim bi Občinski Svet soglašal s predlogom Vlade o tem, da se Občino
Vodice umesti v Osrednjo Slovensko regijo. V kolikor pa bi Mestna Občina Ljubljana
postala samostojna pokrajina, v kar se vlaga kar precej energije, pa naj bi se Občina
Vodice vključila v Gorenjsko regijo.
Anton Kosec je predstavil svoje stališče o tem vprašanju. Kot zelo dobro je ocenil
pobudo društva Zares in stranke NSi, ki zagovarjata ustanovitev manjšega števila
pokrajin in sicer tako, kot v naši zavesti že obstajajo: Gorenjska, Štajerska,
Primorska, Dolenjska, Koroška, Notranjska s Primorjem. Podprl je razmišljanje o
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Ljubljani kot samostojni pokrajini in Občini Vodice, kot delu Gorenjske. Navezal se je
na zgodovinske in upravne povezave s Kamnikom in Domžalami, nikakor pa ne z
Zasavjem. Izpostavil je možnost uspešnega sodelovanja z občinami Podjetne regije,
kot tudi dober začetek delovanja Medobčinskega inšpektorata.
Aco Šuštar se je zavzel, da bi zaradi navezave na Ljubljano, bili v Ljubljanski regiji.
Zaradi služb, šol, avtobusnih prevozov in podobnega. V kolikor pa bi pokrajina
postalo Mesto samo, potem pa Vodice nesporno sodijo h Gorenjski. Zavzel se je za
podporo vladnemu predlogu, čeprav se mu zdi smiselna ustanovitev menjšega
števila pokrajin. Roman Černivec se je pridružil razmišljanju o manjšem številu
pokrajin, da bi se določene strukture ne podvajale, obenem pa bi bile take pokrajine
navznoter izenačene po standardu in bi lažje prišle do določenih sredstev za razvoj.
Župan je predlagal, da se Občinski svet opredeli do predloga Vlade. V kolikor pa se
Ljubljana ustanovi kot samostojna pokrajina, se želi Občina Vodice priključit k
Gorenjski pokrajini.
Anton Kosec je vztrajal, da se sicer ne izrekamo podobno kot občina Mengeš, kam
naj bi se vključile druge občine, da pa Vodice imajo povezavo in veliko skupnega z
občinami t. i. Podjetne regije in da je smiselno, da bi se območje nekdanje Kamniške
in Domžalske občine pridružilo Gorenjski.
8.7.1. SKLEP: Občinski Svet Občine Vodice soglaša s predlogom Vlade in
umestitvijo Občine Vodice v Osrednjo Slovensko pokrajino. V primeru
spremembe predloga in ustanovitve Mesta Ljubljane kot samostojne pokrajine,
se želi Občina Vodice priključiti Gorenjski pokrajini.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA)
8. Pobude, predlogi in vprašanja
Roman Černivec je župana opozoril na problematiko podvrtavanja ceste od Projketa
21 proti novi knjižnici do črpališča ter pogodbeno zavezo občine glede priključka
kanalizacije na hišo soglasodajalke Pavle Koželj.
Aco Šuštar je predlagal naj bi v Bukovici p'r Anzelnu postavili dve stekleni in ne
leseni avtobusni postaji tako kot je to v Vodicah in Zapogah.
Mateja Gubanc je podala pobudo, da bi Občina vzpostavila ustrezen kontakt z
Telekomom, da bi zagotovil primerno centralno omrežje za širokopasovni dostop do
interneta.
Peter Podgoršek je predlagal naj se realizira že pred letom dana obljuba o šolskem
avtobusu, ki bo vozil skozi Selo. Kot drugo pa predlog, da bi na Vojskem odstranili
neustrezne hitrostne/zvočne ovire.
Mojca Ločniškar je predlagala, naj se v Pravilniku o občinskih priznanjih dopolni
določilo, da se aktivnim občinskim funkcionarjem ne more podeliti občinsko
priznanje.
Župan je podal odgovore na zastavljena vprašanja:
- Glede šolskega avtobusa, ki naj bi peljal skozi Selo je pojasnil, da je bila
izpeljana odmera zemljišča na katerem bo izvedena razširitev cestišča in da je
po pridobitvi odločbe GURSa v pripravi pogodba za odkup.
- Glede ovir v Vojskem je že sprožen postopek za odstranitev.
- Glede omejene zmogljivosti telefonske centrale v Vodicah je bilo s Telekomom
že nekaj komunikacije s strani uporabnikov, občina pa bo po svojih močeh tudi
poskušala vplivati, da se kapacitete povečajo.
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Glede avtobusnih postaj je Komisija za prostor obravnavala tipske oblike še v
prejšnjem mandatu in se odločila za poenoten tip lesenih. Ker pa gre p'r
Anzelnu in Podgoršku za nasprotovanje postavitvi, dveh od šestih novih postaj
v Bukovici in Utiku le-teh ne bo.
Glede Projekta 21 razen nekaterih trditev ni bilo nobenega vprašanja, zato tudi
ne more biti odgovora.

Seja je bila zaključena ob 20.35.
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec I

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