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Zadeva ZAPISNIK

4. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 20. januarja 2015 ob 18.
uri, V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

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

oDsoTNt čĺeru:
. Damian Repnik, oprav. odsoŕ.
o Anton Kokalj, oprav. odsoŕ.

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

Aco Franc Šuštar, Župan,
Majda Peterlin, občinska uprava,
Miran Sirc, občinska uprava,
MatjaŽ Gorčan, občinska uprava,
Aleksandra Plevel, občinska uprava,
Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice
Natalija Rus, Kopitarjev glas.

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

UGoToVITEV sKLEPc ľosrI

Żupan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo prisotnostih 13 članov
občinskega sveta občine Vodice.

Żupanje ugotovil, da je svet sklepčen in da lahko priöne z delom. Lista prisotnih je prilożena
originalu zapisnika.

í PoTRDITEV DNEVNEGA REDA

Zupan je v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrdltev predlagal naslednjl dnevni red:

4.1.í SKLEP občinski svet občine Vodice za 3. redno sejo potrjuje naslednji

DNEVN! RED:

1. Potrditev dnevneqa reda
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2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
3. odlok o proračunu občine Vodice za leto 2015 _ osnutek, l.

obravnava
4. odlok o proračunu občine Vodice za leto 2016 _ osnutek, l'

obravnava
5. Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega

občinskega glasila Kopitarjev glas
6. omejitev tovornega prometa na Kamniški cesti v Vodicah -

informacija
7 ' Pobude, predlogi, vprašanja

Glasovanje:
Prisotnĺh: 13 članov;
7A:13 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE

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

Razprava:

O predlogu zapisnika sta razpravljala Anton Logar in Anton Kosec.

Po razpravi so bĺli sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

Glasovanje:
Prisotnih: 't3 članov;
A. 13 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno
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4.2.í SKLEP Pri 14. toěki dnevnega reda: >lPobude, predlogi in vprašanja< se
popravi in dopolni razprava Antona Logarja, ki se pravilno glasi:
llAnton Logar je povedal, da se na Brniški cesti zelo povečuje tovorni
promet. Predlaga, da policija poostri nadzor nad tovornim prometom
na Brniški cesti'<<

4.2.2 SKLEP Pri 3. točki dnevnega reda: >Sklep o imenovanju članov Nadzornega
odbora občine Vodice< se razprava Antona Kosca popravi in se
pravilno glasi: > Anton Kosec je odgovoril Antonu Kokalju in sicer, da
tudi predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje
predsednik države in ta kljub temu lahko opravlja svojo funkcijo
neodvisno in v imenovanju predsednika nadzornega odbora s strani
občinskega sveta ne vidi nikakršne slabosti.<



4.2.3 SKLEP Prl 3. točki dnevnega reda: >Sklep o imenovanju članov Nadzornega
odbora občine Vodice< se stavek: >V nadaljevanju je Mija Gankar
predlagala, da se glede predlogov oprav! glasovanje z glasovnicamiĺĺ
nadomesti z naslednjo razpravo:

nNa glasovanje je bil dan predlog Antona Kosca, da se za
predsednico nadzornega odbora imenuje Matejo Gubanec, za
namestnico predsednice pa Andrejo Rahne.

Glasovanje o predlogu Antona Kosca:
Prisotnih: 15 članov'
A: 7 članov;
PRoTl: 5 članov.
Sklep je bil sprejet.

Nato se je glasovalo tudi o predlogu Mije Cankar, ki je predlagala, da
se za predsednico Nadzornega odbora imenuje Andrejo Rahne, za
namestnico predsednice pa Matejo Gubanec.

Glasovanje o predlogu Mije Gankar:
Prisotnih: 15 članov'
7A: 8 članov;
PRoTl. 6 ölanov.
Sklep je bil sprejet.

V nadaljnjl razpravi je Anton Kosec opozoril, da sta bila izglasovana
oba predloga, zato je Mija Cankar predlagala, da se glede predloga za
imenovanje predsednice in namestnice predsednice Nadzornega
odbora občine Vodice opravi ponovno' tajno glasovanje z
qlasovnicami.<

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

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

4.2.4 SKLEP Pri 12. točki dnevnega reda: >Seznanitev občinskega sveta občine
Vod|ce s sklepom o začasnem financlranju občine Vodice v obdobju
januar 2015 _ marec 2015( se v uvodni obrazložitvi popravi drugi
stavek, ki se popravljen pravilno glasi: DV obdobju začasnega
financiranja obseg odhodkov in drugih izdatkov ne sme preseči
realiziraneoa proračuna v enakem obdobiu pretekleqa leta.<<

4.2.5 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 3. redne seje z
upoštevaniem spreietih pripomb.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A:13 članov;
PROTI:/.
Sklep je bi! sprejet soglasno.
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3 oDLoK o PRoRAcuľu oečIľe VoDlcE zA LETo 2015 _ osNUTEK, !

OBRAVNAVA

Gradivo je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo

Uvodno obrazložitev je podal Župan in povedal, da je v gradivu pripravljena obširna
obrazloŽitev. PriloŽeni so tudi vsi zapisniki delovnih teles občinskega sveta. Predlogi, ki so
bili podani na odborih, so bili v največji moŽni meri upoštevani.

Na socialnem področju smo ostali v enakih okvirih. lz proračuna je bilo izuzetih kar nekaj
investicij, kot smo prvotno načrtovali. Pri sestavi proračuna smo upoštevali Načrte razvojnih
programov iz preteklih let. Upoštevane so bile vse strategije, ki so Že bile potrjene >Središče
Vodic<, kanalizacija ter šola in vrtec.

Povečana so bila sredstva za letno vzdżevanje cest. Postavka za razvoj telekomunikacij se
je na predlog odbora za komunalo in urejanje prostora povečala iz 7.000€ na 10.000€'
Predvidena so sredstva za ureditev notranjosti paviljona v Šinkov Turnu. Zagotovljena so
sredstva za LAS (Lokalno akcijsko skupino). Povečana je postavka za urĄanje gozdnih cest
in predvidena sredstva za novo komasacijo na J delu občine. H komasaciji se bo pristopilo
po zaključku komasacije, ki trenutno poteka.

V letu 2015 občina priöakuje odločbe o sofinanciranju določenih projektov. Vlada RS je
sprejela sklep, da se vloga pošlje v pregled na JASPERS (Joint Assistance to Support
Projects in European Regions). Mogoče bodo do konca zime vse tri oböine dobile sklep in
tudi kasneje podpĺsale pogodbo. Glede vodovoda Krvavec ni nič novega. Predvidevamo, da
se bo občina Vodice tudi za novo predvideno komasacijo na J delu prijavila na razpis za
pridobitev nepovratnih sredstev. Po izvedeni komasaciji bomo šli v aglomeracije in kandidirali
za nepovratna sredstva. Še vedno je odprt razpis za izgradĄo špońnega ĺgrišča v Repnjah iz
öesar pričakujemo nepovratna sredstva v višini 50% vrednosti investicije. Načrtuje se tudi
obnova vodovoda na odseku Farma - Vodice - Repnje.

Glavni projekti in usmerĺtve iz proračuna občine Vodice za leto 2015 in 2016 so naslednji:
- socialni sklop - ohranjajo se sredstva, s čimer se zagotavlja kvaliteta bĺvanja v občini

Vodice,
- redno vzdževanje cest in občinskih prostorov,
- investicije s katerimi se zagotavlja konstantna rast občine Vodice - izgradnja

>Središča Vodic<<, lzgradnja C0 kanala, izgradnja Krvavškega vodovoda, zaključek
komasacije in začetek aglomeracije, zamenjava azbestnih cevi, izgradnja kuhinje v
vrtcu in parkirišče za potrebe šole in Vrtca, igrišče Repnje, projekti v LUR (kolesarske
in pohodniške peš poti).

Načrtovanih je 5,5 mio€ prihodkov in 6 mio€ odhodkov. Za pokritje razlike se načrtuje tudi
zadolŽevanje.

lz leta 2014 so prenesene obveznosti višini 750.000€ za nakup zemljĺšč za projekt >Središče
- Vodic<<, za poplačilo stroškov pri projektu >ob grabnU<<, za rekonstrukcijo ceste Habe -
Martinek in za energetsko sanacijo osnovne šole Vodice.

Pričakujemo, da bomo tudi projekt >Središče Vodic< lahko prijavili na razpise za sredstva s
strani Evropske unije. Proračuna za leto 2015 in 2016 sta si podobna. Veliko investĺcij je
preneseno v leto 2016 (parkirišče, šĺritev vrtca, avtobusne postaje).

V zaključku razpfave se je Župan zahvalil občĺnski upravi, kije opravila tudĺ Vse razgovore s
predstavniki šole, vrtca, knjiŽnice in Javnega podjetja Komunala Vodice.
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MatjaŽ Gorcan je v nadaljevanju povedal, da je realizacija proračuna odvisna tudi od
odlocitve Vlade RS glede glavarine. V kolikor pride do odloöitve, da občine ne bodo prejele
glavarine v predvideni višini, bo potrebno odhodkovno stran proračuna ustrezno znižati,
predvsem na investicijskem področju.

Dodal je, da je sprememba pri Načrtu razvojnih programov, glede ĺzgradnje kanala C0, in
sicer je načń razvojnih programov prenesen V NRP od leta 2015 do 20'ĺ7, prav tako tudi
skupni NRP za krvavški vodovod.

Dr. JoŽe Podgoršek je v uvodu svoje razprave pohvalil pripravljeno gradivo. Povedal je, da
proračun ne zagotavlja skladnega razvoja občĺne. Proračun ne odraŽa dejanskega stanja, ki
je bil zapisan v zapisniku Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem in ob teh
predpostavkah tudi na odboru potrjen.

V proračunu pogreša vsebine, za katere bi bilo mogoče kandidĺrati za evropska sredstva. Kot
predsednik Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem ne more razumeti, da je za
kmetijstvo, gospodarstvo in turizem namenjenih samo skopih 25.000€. ob vsem varčevanju
je začuden, da je postavka pisarniški in splošni material v sklopu ) 04 Skupne
administrativne sluŽbe in splošne javne storitve< sorazmerno visoka in skupaj znaša
91.000€. osnovna šola ima za pisarniški material namenjenĺh samo 70.000€.

lnternet oz. zagotovitev večje pokritosti, ki ga je omenil Župan, je predviden v Programu
razvoja podeŽelja 2014 - 2020 inje smotrno pocakati na razpis.

Dr. JoŽe Podgoršek je podal predlog, da se ponovno zagotovijo sredstva za subvencija za
varstvo otrok, ki niso v vrtcu in v vrtcu niso bilĺ odklonjeni, ker vloge niti niso podali.

V NRP v letu 2017 in 20'ĺ8 pogreša sredstva za izvedbo komasacije. Glede sredstev za
gospodarstvo je povedal, da so sredstva zagotovo prenizka. Zelo malo sredstev obcina
namenja za ustanovitev novega podjetja ter za novo zaposlenega. Tudi ĺz tega razloga, ni
veliko prijaviteljev na razpis. Da prijaviteljev ni, je to zato, ker občina zagotavlja premalo
sredstev. občina Vodice je kmetijska občina, zato je potrebno, da se pomaga kmetom.
Predlaga, da se predvidijo tudi subvencije za spalne kapacitete. Enako meni tudi glede
turizma, saj so v osnutku proračuna namenjena samo sredstva za bilten občine Vodice.

Skladno z zapisnikom odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem je potrebno v proračun
predvideti sredstva za LAS, za kmetijskega svetovalca s strani Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ljubljana, sredstva za tehnično podporo, za sofinanciranje namakalnih sistemov, za
spodbujanje lokalne samooskrbe v šoli in vrtcu, morda se lahko zagotovijo tudi sredstva, za
organizatorja prehrane v šoli in vrtcu' ob predpostavkah, da bodo za ta namen zagotovljena
sredstva v višini 20.000€, je bil na odboru za kmetĺjstvo, gospodarstvo in turizem potrjen
osnutek proračuna. Žal, takega proračuna sam ne more podpreti.

Mojca Ločniškar je povedala, da je svoje pripombe na osnutek proračuna Že podala na
odboru za finance, ĺma pa pomislek zakaj se občina zadolžuje za projektno dokumentacijo.
Pred časom je bilo na občinskem svetu dogovorjeno, da se občina zadolžuje za projekte, pri
katerih imamo moŽnost koriščenja nepovratnĺh sredstev in sicer za namen zagotovitve lastne
udeleŽba pri črpanju projektov. Naslednji pomislek se nanaša na NRP, ki ne vključuje
celotne dinamike investicij in celotnega >Življenjskega ciklusa< projekta. V letu 2019 bo zelo
intenzivno leto za projekt >Središče Vodic<. Želeno dinamiko projektov bi svetniki morali
poznati. Postavila je tudi vprašanje, kdaj bo občina dosegla zgornjo mejo zadolževanja?
Predlaga, da se Načrt razvojnih programov ustrezno popravi.

Anton Kosec je v začetku razprave povedal, da podpira, da se sredstva za kmetijstvo
povečajo. Predlaga, da občinska uprava opravi poizvedbo v sosednjih, primerljivih kmetijskih
občinah, kako planirajo sredstva za kmetijstvo.
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Tudi na področju okolja in prostora ni popolnoma zadovoljen z osnutkom proračuna. Stališče
ölanov odbora za komunalo in urejanje prostor je bilo, da se letno vzdżevanje cest ohrani v
enaki višini kot je bilo v preteklem letu. Glede pokritosti z internetom meni, da je tej
problematiki potrebno zares nameniti veliko pozornost. Razvoju telekomunikacij je bilo
namenjenih 7.000€, v predloŽenem osnutku so sredstva povečana za 3.000€ za izboljšanje
signalov. S strani odbora je bil podan predlog, da se postavka LC Selo - Golo, preimenuje v
LC Selo - Golo in JP962891Selo (Do Borčnika) in se sredstva za to zagotovijo tudĺ v
proračunu za leto 2015. Sredstva, ki so planiranaza zimsko sluŽbo naj se prerazporedijo.

Predlog odbora za komunalo in urejanje prostora je bil tudi, da se povečajo sredstva za
postavitev košev za pasje iztrebke. ob tem je opozoril, da je potrebno sprejeti tudi odlok o
vzreji psov, kije Že bil obravnavan na odboru za pravne akte v preteklem mandatu. opozoril
je tudi, da bo po sprejemu operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod v občini Vodice, potrebno povečati sredstva za subvencioniranje vgradnje
MKCN.

Anton Kosec je podal tudi vprašanje zakaj odlok o proračunu občine Vodice za leto 2015
vsebuje prehodno določbo, da se uporablja od 1.1.2015 dalje ali zadeva ni v nasprotju s
sprejetim sklepom o začasnem financiranju in v določenem obdobju veljata oba predpisa?
Predlagalje, da se zmanjšajo stroški za proslave ob oböinskem prazniku. Meni, da po vsaki
prireditvi res ni potrebna pogostitev in bi iz naslova teh stroškov lahko prihranili.

MatjaŽ Gorčan je podal nekaj odgovorov in povedal, da je bilo V samem osnutku proračuna,
ki je bil predstavljen na odborih, predvideno zadolževanje v višini 1,2 mio €, sedaj je
predvideno zadolževanje v višini cca 800.000€. ZniŽanju botruje zamlk investicije izgradnje
kanala C0 v trĺletno obdobje. Sredstva za izvedbo predvidene nove komasacije bodo
planirana ob pridobitvi projektne naloge. Kar se tiče povečanja sredstev za gospodarstvo je
potrebno spremeniti pravilnik in sprejeti pravilnik za subvencioniranje izgradnje novih spalnih
kapacitet v občini Vodice.

Glede materialnih stroškov je podal odgovor in povedal, da gre za financiranje Uradnega
glasila občine Vodĺce in Kopitarjevega glasu kar skupaj znaša 35.000€, ostalo pa za vabila,
plakate. Anton Kosec je temu dodal, da gredo ostala sredstva za vabila, darila in pogostitve.
obrazloŽitev glede zgornje meje zadolŽevanja je podana v dodatni in dopolnilni obrazloŽitvi
zadolževanja. Zgornja meja zadolŽevanja znaša cca 270.000€ letno. Na podlagi
zadolževanja v naslednjih treh letih in sicer 2015,2016 in 2017 pa bo občina prišla na mejo
220.000€ letno.

Majda Peterlin je pojasnila , da Zakon o javnih financah občinam narekuje sprejem proračuna
do konca koledarskega leta, za naslednje leto. V kolikor občĺnski svet ne sprejme proračuna,
mora Župan sprejeti sklep o začasnem financiranju za obdobje 3 mesecev. Letni proračun pa
se sprejema za tekoče proraěunsko leto in tako velja od 1'1. za tekoče koledarsko leto. Sklep
velja za čas do katerega proračun ni sprejet.

Mija Cankar je pojasnila, da 32. člen Zakona o javnih financah določa, da se po preteku
začasnega financĺranja, v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

Żupan je v nadaljevanju povedal, da je zares teŽko uravnoteŽiti prihodke in odhodke.
Proračun zagotavlja skladen razvoj in je narejen na osnovi dosedanjih potreb občine, uprave
in občinskega sveta ter prepoznanih zahtev svetnikov in občanov. Pri predlogih za uvrstitev
sredstev v proračun, kot na primer sofinanciranje izgradnje spalnih kapacitet, se je smiselno
vprašati, kakšna bo dodana vrednost za občino.

Uprava uvrsti sredstva za projekte v proračun, ko obstajajo realne moŽnosti pridobitve
nepovratnih sredstev in je takrat projekt uvrščen tudi v Načrt razvojnih programov. Določeni
projekti, četudi so Že vsebinsko razdelanĺ, še vedno niso povsem primerni za uvrstitev v
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NRP, ker ne Vemo kakšna metoda bo primerna za izvedbo projekta, npr. javno zasebno
partnerstvo, itd.

Glede znižanja stroškov za pogostitev po občinskih prireditvah je povedal, da to Vseeno
pomeni druŽenje za občane in četudi se pogostitve ukinejo, ne bo velikega prihranka, morda
cca 10.000€.

Glede LC Golo - Selo je Župan pojasnil, da bo predvidoma na seji V mesecu februarju,
občinskemu svetu predloŽen v sprejem sklep o ugotovitvi javnega interesa, ki bo podlaga za
razlastitev in zemljiškoknjiŽno ureditev ceste, čemur bo sledila preplastitev ceste.

Sofinanciranje MKCN bo predvideno in planirano po sprejemu Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini Vodice.

Aleksandra Plevel je povedala, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še
vedno ni izdalo navodil ali se programsko obdobje 2007-2013 podaljša. S strani ministrstva
je prišla obrazloŽitev, da bo V mesecu januarju objavljen novi osnutek pravilnika na podlagi
katerega bo jasno, katere vsebine bodo občine lahko sofinancĺrale.

Miran Sirc je glede interneta pojasnil, da se postavka, namenjena razvoju komunikacij,
zvišuje in ne zgolj za zagotavljanje in vzdrževanje Wl-Fi točk, temveč tudi za eventualne
ukrepe za izboljšanje signala.
Tudi v naši občini obstajajo t.i. bele lise, kjer ni pokritosti z internetom. občina Vodice je Že
naslovila vlogo na AKOS za predloŽitev podatkov o belih in sivih lisah za področje interneta.
Teh informacij občina še ni dobila'

Anton Kosec je podal predlog, da se informacija o t.i. belih lisah pridobi preko Kopitarjevega
glasu. Glede varčevanja je povedal, da se strinja, da določene pogostitve po prireditvah
ostanejo, saj pripomorejo k druŽenju občanov, vendar pa ostajajo prireditve, predvsem
kulturne, kjer pa pogostitev ni potrebna.

Rok Cankar je pohvalil pripravo uravnoteŽenega prolačuna. Rok Cankar je pohvalil pripravo
uravnoteŽenega proračuna, vendar meni, da nekatere postavke znotrĄ proračuna niso
usklajene. V prihodnje je potrebno nameniti več denarja tako za kmetijstvo in gospodarstvo.
Povecanje subvencije v gospodarstvo so nujne' saj v prihodnjih letih lahko prinašajo tudi
dodano vrednost občine.
Predlagalje, da Obcina Vodice preveri evidence za potrebe odmere Nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in s tega naslova pridobi nekaj več finančnih sredstev v proračun. Glede
telefonskih priključkov je predlagal, da se opravi poizvedba pri občanih, kdo nima moŽnost
priklopa na stacionarno omreŽje.
V zvezi z zadnjim mu je Miran Sirc pojasnil, da je slednje Že predvideno. Primernejša pa bi
bila postopnost, torej najprej pridobitev podatkov s strani AKOS, zatem preverjanje pri
občanih.

Dr. JoŽe Podgoršek je povedal, da je nujno potrebno zagotoviti več sredstev za kmetijstvo,
pri čemer vztrĄa, da se upošteva mnenje odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem.

Anton Logar je glede društev povedal, da DU Vodice šteje 500 članov in ima veliko
programov, s katerimi sodelujejo tudi pri občinskih prireditvah. Društvo upokojencev je
pripravilo pogostitev po slavnostni seji v mesecu septembru 2014. Pogostitev za 300 ljudi je
stala 1.600€.

Żupanje v zakljucku razprave povzel nekaj glavnih predlogov in pobud in povedal, da bo
občinska uprava poskušala zagotoviti sredstva oz. podala obrazložitev zakaj pobud ni bilo
mogoče upoštevati'
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Pojasnil je, da je občina Vodice v letu 2013 opravila ponoven popĺs nepremičnin za namen
izračuna Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in iz tega naslova prejela dodatnih
50.000€.

Żupan je razpravo zaključil in dal na glasovanje naslednji sklep.

4.3.í SKLEP: občinskl svet občine Vodice potrjuje osnutek odloka o proračunu
občine Vodice za leto 20í5 kot primernega za nadaljnjo obravnavo in
sprejem v drugem braniu.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A: 11članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

4 oDLoK o PRoRAcuľĺu oBcINE VoDIcE zA LETo 20í6 - oSNUTEK, I.

OBRAVNAVA

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

obrazložitev in razpfava sta bili opravljenl pri 3. točki dnevnega reda.

4.4.í SKLEP: občinski svet občine Vodice potrjuje osnutek odloka o proračunu
občine Vodice za leto 20í6 kot primernega za nadaljnjo obravnavo in
sprejem v drugem branju.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

Po sprejetem sklepu je župan predlagal 5 min odmor.

Sejo sta zapustila Matiaž Gorčan in Miran Sirc, oba predstavnika občinske uprave
občine Vodice.

5 SKLEP o IMENoVANJU cl-łľov UREDN|ŠKEGA oDBoRA JAVNEGA
OBCINSKEGA GLASILA KOPITARJEV GLAS

Vsebina je objavljena v gradivu, kĺ je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
Dodatna obrazloŽitev z dopolnitvijo sklepa je bila svetnikom posredovana po elektronski
pošti.

Uvodno obrazloŽltev je podala Aleksandra Plevel in povedala, da je Komisija za mandatna
vprašanja, volĺtve in imenovanja Vsem nosilcem list, izvoljenih v občinski svet posredovala
poziv, za predlaganje kandidatov za clane Uredniškega odbora javnega občinskega glasila
Kopitarjev glas. Komisija je prejela predloge za imenovanje članov uredniškega odbora in
predloge obravnavala na svoji seji. Pojasnila je, da pomočnika odgovornega urednika
imenuje uredniški odbor izmed svojih članov.
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Razprava

Anton Kosec je povedal, da je kadrovska sestava uredniškega odbora odlična. opozoril pa
je, da bo potrebno proti koncu mandata pripraviti spremembo odloka o javnem občinskem
glasilu Kopitarjev glas in sicer glede objave natečaja za odgovornega urednika in načinu
podajanja predlogov za ćlane Uredniškega odbora javnega občinskega glasila Kopitarjev
glas. Trenutni odlok določa, da občinski svet imenuje uredniŠki odbor, ki ga sestavljajo
odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter še največ po en član uredniškega
odbora na predlog vsake liste zastopane V občinskem svetu občine Vodice, vendar skupno
število članov uredniškega odbora ne sme presegati števila list, ki so bile izvoljene v občinski
svet. Lahko se zgodi, da odgovorni urednik ne bo imenovan izmed občanov in tako ena
izmed izvoljenih list izgubi moŽnost predlaganja kandidatov za uredniški odbor.

opozorilje na napačno navedbo končne določbe v sklepu, ki se pravilno glasi:
>Ta sklep zaćne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Vodice.<<

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

6 OMEJITEV TOVORNEGA PROMETA NA KAMNISKI CESTI V VODICAH .
INFORMACIJA

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

Żupanje v uvodni obrazloŽitvi povedal, da se v gradivu nahaja pojasnilo glede obravnavane
točke, ter odgovor, ki ga je občina prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo.

Anton Logar je obrazložil svoj odstop z mesta predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Vodice. Štet;e prometa, ki so ga opravili v letu 2014 je pokazalo, da
4oo/o tovornega prometa, ki gre po Kamniški cesti, ni namenjeno v poslovno cono ali iz nje.
občani se zavedamo, da se ne da ustaviti prometa, ki je namenjen v ali iz poslovne cone.
Lahko pa se omeji ostali tovorni promet, ki gre mimo poslovne cone. Postavil je tudi
vprašanje kakšen je namen postavitve nove kamere na kriżišču Kamniške in Brniške ceste,
ter alije bila občinska uprava o tem obveščena?

Rok Cankar je podal zahvalo za pripravljeno gradivo. Povzel je kronološko dogajanje o
reševanju problematike na Kamniški cesti. občinski svet je seznanil z zaključki' ki jih je
ugotovil ob pregledu gradiva in sĺcer, da se promet povečuje na Kamniški cesti Že več kot 5
let, drŽavni lokacijski načrt je bil sprejet v letu 2oo7, denarja za projekt pa ni. Rok Cankar je
predlagal, da občina zahteva odškodnino s strani dżave zaradi poslabšanih Življenjskih
razmef, pripravi akcijskĺ načńa reševanja nastalega problema, preveri uredbe glede
normativnih vrednosti hrupa, prašnih delcev in treslajev.

Mija Cankar je podala predlog, da se preverijo podzakonskĺ predpisi glede načinov umirjanja
prometa in t.i. naprave in ovire za umiranje cestnega prometa
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4.5.1 SKLEP: občlnski svet občine Vodice sprejme Sklep o lmenovanju članov
Uredniškega odbora javnega občinskega glasila Kopitarjev glas, s
spremembo zadnjega člena, ki se pravilno glasi:
>Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
občine Vodice<<.
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Mojca LočniŠkarje k razpravi dodala, da Rok Cankarv svojem pregledu ni omenjal vloge in
opravljenega dela občinskega sveta in tudi civilne iniacitive. občinski svet je v letu 2014
sprejel sklep, da se organizira cestna zapora. Sklep je bil kasneje odpravljen. Opozorila je
na navedbe svetnika Antona Kokalja, kije bil seznanjen s študijo, da obstaja obvoz v primeru
zapĄa Kamniške ceste.
Promet se je povečal tudi zaradi Poslovne cone Komenda. Naj se preveri, kako je bil sprejet
lokacijski načrt za Poslovno cono Komenda, kljub dejstvu, da obvozna cesta ni bila
zgrajena.

Ziga Janežič je dodal, da je poleg varnosti težava tudĺ velik hrup, ki ga povzroča promet na
Kamniški cesti.

Anton Kosec je povedal, da gre za zelo pomembno temo. Pred časom je sam predlagal, da
se pri neodvisni instituciji naroči študija glede obvozov. Ukrepe za umirjanje prometa na
drŽavni cesti lahko postavi samo upravljavec ceste, kar je v tem primeru džava' Ponovno je
predlagal, da se naročil študija, pri neodvisni institituciji, glede obvozov.

Rok Cankar je nadaljeval, da se z obvozom rešimo samo tovornega prometa, ne rešimo pa
se ostalega prometa. Meni, da je rešitev izgradnja obvoznice. Predlaga, da Anton Kokalj
občinski svet seznani s študijo, ki omogoča obvoz.

Żupanje pred koncem razpfave povedal, da bo občina Vodice predvidoma v letošnjem letu
pristopila k rekonstrukciji pločnikov na Kamniški cesti. Veliko truda je Že bilo vloŽenega v
reševanje problematike na Kamniški cesti.

Kamero na kriŽiŠču BrniŠke in Kamniške ceste je namestila Direkcija za ceste. občina
Vodice je bila o tem obveščena in je ob postavitvi kamere med drugim prepoznala tudi korist
za občane.

Razprave ni bilo:

4.6.í SKLEP: občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da župan in občinska
uprava občine Vodice še naprej izvajata aktivnosti v zvezi z rešitvijo
prometne problematlke in povečanja prometne varnosti na Kamniški
cesti.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

7 POBUDE, PREDLOGI IN VPRASANJA

Odgovori so objavljeni v gradivu, kije bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Peter Podgoršek je podal vprašanje glede omejitve parkiranja pri pokopališču. Meni, da je
parkiranje, ki je omejeno na pol ure, prekratko za Vse, ki Želijo obiskati grobove, jih urediti,
absolutno pa v primeru pogreba.

Dr. JoŽe Podgoršek je predlagal, da se o predmetni zadevi ne razpravlja več na seji
občinskega sveta. Nadaljnja razprava se bo vršila na seji odbora za kmetijstvo,
gospodarstvo in turizem. Naloga šole in vrtca je, da pripravita popis hrane, ki ga vńec
potrebuje. odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem je lahko samo v pomoč. Predlagal
je, da se nameni sredstva za organizatorja prehrane v vrtcu. K temu se lahko pristopi za
novo šolsko leto.

/p
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Poleg navedenega je povedal, da pobuda za nasutje bankin in popravilo oz. postavitev luöi v
vasi Polje še ni bila realizirana.

Tudi Rok Cankar je podal vprašanje glede parkiranja pri pokopališču in predlagal, da se
občanom omogoči daljše parkiranje za dostop do grobov. Podalje tudi pobudo, da se uredijo
poti na pokopališču.

Podalje tudi pobudo za ureditev kanalizacijskih jaškov na Kamniški cesti' ki povzročajo velik
hrup.

Predlagal je, da se preveri moŽnost združitve dveh javnih zavodov - šole in vrtca, s čimer bi
se lahko znižali materialni stroški.

Anton Kosec je podal vprašanje glede kadrovskega načrta in Želi, da se mu posreduje kdo so
uradniki in javni usluŽbenci v občini Vodice v letu 2014 in v letu 2015'

opozoril je, da v osnutku proračuna manjka Letni načrt ravnanja z nepremičnim
premoŽenjem občine Vodice v letu 2015.

Zupan je glede omejitve parkiranja podal naslednji odgovor in povedal, da je bila najprej
opravljena omejitev parkiranja pri Kulturnem domu Vodice. Vsi, ki parkirajo dlje časa, sedaj
parkirajo na zgornjem parkirišču pri pokopališču V Vodicah. V času pogrebov se
nadzor ne bo vršil. občinska uprava bo preverila moŽnost spremembe sklepa in podaljšanja
časa parkiranja.

V času veljavnosti Sklepa o začasnem financiranju ni mogoče zaceti novih investicij, takoj po
sprejemu proračuna pa bodo luči v vasi Polje postavljene.

Majda Peterlin je podala odgovor Antonu Koscu in povedala' da je v kabinetu Župana
predvidena ena zaposlitev za določen čas, ki je vezana na mandat župana. Za leto 2015 je
predvideno, da pripravnika ne bo več. Sistemizirano je tudi delovno mesto za projektno delo.
Sistemizacija za to delovno mesto velja do 31.12.2015, delovno mesto pa je predvideno za
eventualne projekte. Člani občinske uprave, s funkcijami in pooblastili, so objavljeni na
spletni strani občine Vodice.

Župan se je vsem zahvatit za pozornost in sejo zaključil ob 21:55 uri.

Zapisnik pripravĺla:
Aleksandra Plevel, dipl.upr.org Vh
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