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POTRJEN

Datum:
Številka

18.4.2017
90000-03/2017

Zadeva: ZAPISNIK

23. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 28. marca 2017 ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

il',"#ľ,:l;"il:Ł"j[1:"3:l"ř:"Ji'" c"nL"r' Rok Canka r, ŻigalaneŽič, Anton Kosec, Mojca
Locniškar, JoŽe Podgoršek, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek, Damijan Repnik, Miran
Vertačnik, Anton Kokalj prihod pri točki4.

odsotni člani: Anton Logar, AndraŽ Hönigsman.

Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še:
Aco Franc Šuštar, Župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Kaja Zupanek,
občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava; Rado Cuk, občinska uprava; MatjaŽ Gorčan,
obcinska uprava; Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora občine Vodice; lgor
Petek' Snaga d.o.o.; Helena Čampa, Comett Zavod za pomoč in nego na domu; Aleš
SenoŽetnik, Gorenjski glas; Jernej Jerman, občan.

Seja se je pričela ob í8:04.

Sejo je vodil Župan Aco Franc Šuštar, zapisnik je pisaIa Kaja Zupanek.

UGoToVlTEV sKLEPč ruosĺl

Żupan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob
ĺa:os prisotnostih 12 članov občinskega sveta občine Vodice. Żupan je ugotovil, da je
občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista prisotnih je priloŽena originalu
zapisnika.

í PoTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrditev predlagal dnevni red

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občlne Vodice za 23. redno sejo potrjuje nasled nja

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2' Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta

Obcine Vodice
3. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto

2017
4. Prog ram za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvĄanju obvezne

qospodarske iavne sluŽbe odlaganja ostankov ali

23.1.1SKLEP

(Ý



odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 20iT
5. Poroöilo o izvajanju storitve Pomoč druŽini na domu v občini Vodice

v letu 2016
6. Sklep o soglasju k cenĺ storitve pomoč druŽĺni na domu v občini

Vodice zaleto 2017
7 ' Sklep o vplačilu preseŽka prihodkov nad odhodki JZ Vrtec Škratek

Svit Vodice v proračun občine Vodice
8. Sklep o soglasju za oblikovanje predvidenega števila oddelkov v JZ

Vrtec Skratek Svit Vodice
9. Odlok o spremembi Odloka o zagotavljanju dnevnega toplega

obroka v občinĺVodice - skrajšani postopek
10.Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda

osnovne šole Vodice
11. Poročilo o delu Nadzornega odbora občĺne Vodice v letu 2016
12. odlok o rebalansu proračuna občine Vodice zaleto2017 _ predlog
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnaĄa z

nepremičnim premoŽenjem za leto 2017
14. odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna občine Vodice za

leto 2018 - predlog
'ĺ5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z

nepremičnim premoŽenjem za leto 2018
16. Pobude, predlogi, vprašanja

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
7A. 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bi! sprejet soglasno.

2 PREGLED !N POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA

=====:::j!===:9ľ::==================================================
Zapisnik je objavljen v gradivu, kije bil svetnĺkom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Razprava:

Anton Kosec predlaga tri popravke osnutka zapisnika, in sicer:- v tretjem odstavku na četrti strani se tretji stavek, ki se glasi >>Zanima ga, zakaj prvi
odstavek 25. člena ni dopolnjen tako, l..'l<<,za vejĺco dopolni s povedjo >kot je bilo
sprejeto na zadnji seji Odbora za komunalo<<,

- V istem odstavku se v četrtem stavku beseda >členi< nadomesti z besedo
>inšpekcije<,

- v drugem odstavku na deveti strani se v drugem stavku poved >kar tudi pohvali<
nadomesti s povedjo >in sprašuje, ali je za te storitve dobil tudi kakšno finančno
nagrado<.

Margareta Barle dopolni tretji stavek v tretjem odstavku na deveti strani z besedo >dodatni<
pred besedno zvezo >komunalni prispevek<.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji popravki

23.2.1SKLEP Zapis nik 22. redne seje se pod točko 3 >odlok o oglaševanju in
obveščanju v občlni Vodice - osnutek, í. branje<ĺ na strani 4 tretji

pravilno glasi: >Zanima 9ä, zaką prvistavek tretjega odstavka
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odstavek 25. člena ni dopolnjen tako, kot je bilo sprejeto na zadnji seji
Odbora za komunalo, da je za nadzor nad pravilnostio postavitve
objektov za oglaševanje poleg medobčinskega inšpektorata pristojna
tudi qradbena, kmetliska !n gozdarska inšpekcija.<

Glasovanje:
Prisotnih. 12 članov;
A. 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.

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

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

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A. 12 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

23.2.2 SKLEP Zapisn ak 22. redne seje se pod točko 3 >odlok o oglaševanju in
obveščanju v občini Vodice - osnutek, 1. branje<ĺ na stranl 4 četrti
stavek tretiega odstavka pravilno glasi: >Sedanji odlok o občinskem
prostorskem načrtu namreč daje pooblastilo tem inšpekcijsklm
službam, da ukrepajo in odstranjujejo nelegalne gradbene objekte na
zemljišěih, zato predlaga, da se te inšpekcije eksplicitno zapišejo tudi
v 25. člen odloka o oglaševaniu in obvešěanju

23.2.3 SKLEP Zapisnik 2í. redne seie se pod točko 8 >Pobude, predlogi vprašanja<
na strani 9 drugi stavek drugega odstavka pravilno glasi: >Pri izvedbi
kulturne prireditve izpostavi doprinos vodje Knjižnlce Vodice, Tomaža
Miška, ki je strokovno in profesionaIno pripravil vse dosedanje
razstave v občini, in sprašuje, ali je za te storitve dobll tudi kakšno
finančno nagrado.<

23.2.4 SKLEP Zapisn .k 22. redne seje se pod točko 8 >Pobude, predlogi vprašanja<
na strani 9 tretji stavek tretjega odstavka pravilno glasi: >lz prejetega
informativnega obračuna izhaja, da bi za eno stanovanjsko hišo
dodatnl komunalni prispevek znašal pribliŽno 10.000 evrov' kar
predstavlja trikrat višjo odmero kot doslej.<

23.2.5 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 22. redne seje
občinskeqa sveta občine Vodice s predlaganimi spremembami.
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Glasovanje:



Prisotnih: 12 članov;
7A. 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.

3 PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKT V OBCINI VODICE ZA LETO
2017

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo' Żupan
v uvodu pove, da je sodelovanje med občino Vodice in Javnim podjetjem Snaga d.o.o.
korektno, kvaliteta storitev je visoka in cena storitve ustrezna.

Uvodno obrazloŽitev je podal lgor Petek z Javnega podjetja Snaga d.o.o. V programu so
navedene vse bistvene informacije, ki jih v obrazloŽitvi povzame. Spremembe v ravnanju s
komunalnimi odpadki se nanašajo predvsem na bistveno večji deleŽ loöevanja od preteklosti,
kar povečuje tudi obisk zbirnega centra' Količĺne zbranih odpadkov v zbirnem centru so prav
tako večje.
Svetnike seznani z izvedeno primerjalno analizo javnih sluŽb, kĺ delujejo v evropskih
prestolnicah, s strani Evropske komĺsije v letu 2014' Na podlagi zbranih kazalnikov se je
Snaga d.o.o. v več kategorijah uvrstila med prva tri javna podjetja in bila razglašena kot
primer dobre prakse v Evropski uniji.

Razprava:

Anton Kosec pohvali izvajanje storitve. Zastavi vprašanje glede poročanja medijev o
poslovanju objektov RCERO z izgubo, ker je zbranih odpadkov glede na njihove kapacitete
premalo. Ce ta informacija dżi, prosi za odgovor, ali so predvidene spremembe cene storitev
odvoza odpadkov za posamezna gospodinjstva v občini Vodĺce.
lgor Petek pojasni, da vse kapacitete še niso napolnjene, Vendar se trenutno vključenim 43
občinam, ki odpadke odvaŽajo v regijski center, pridruŽujejo nove. opazen je velik trend
narašěanja, zato so glede napolnitve centrov optimistiěni. PreseŽki cene V prihodnjih treh
letih niso predvidenĺ.

Mojca Ločniškar zastavi vprašanje glede odvoza bioloških odpadkov, predvsem v poletnih
mesecih. lz predstavljenega programa izhĄa, da imajo nekatere občine pogostejši odvoz
bĺoloških odpadkov, zato jo zanima, kako pogostejši odvoz vpliva na cene.
lgor Petek pojasnĺ, da se režim zbiranja bĺoloških odpadkov nekoliko razlikuje v odvisnosti od
sestave odpadkov, ki jo pričakujejo V posameznih okoljih. Cena je v celoti odvisna od
frekvence odvoza, kar pomeni, da bi se cena tega dela podvojila, če bi se odvoz podvojil. V
podjetju opaŽajo, da so občani s tako storitvijo preteŽno zadovoljni, zato se sledi potrebam
večine uporabnikov.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

23.3.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejema predloženi Program ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A:12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
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4 PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA PRI IZVAJANJU
oBvEzNE GosPoDARsKE JAVNE sLUŽBE oDLAGANJA osTANKoV
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO
2017

Se/ se pridruži Anton Kokalj ob 18.29

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
Uvodno obrazloŽitev je podal lgor Petek s podjetja Snaga d'o.o.

V programu so opisani vsi certifikati, organizacijaizvĄalcajavne sluŽbe, varstva in zdravja
pri delu, varovanja okolja, delovni öasi odlagališča, vključene občine, sistem vodenja
kakovosti ravnanja z odpadki ter količine zbranih in odloŽenih odpadkov. Poudari, da količina
sprejetih odpadkov z vključitvijo novih občin nekoliko zraste, s pričetkom delovanja
regijskega centra Ljubljana leta 2015 pa je le_ta manjša od 5 o/o, kal pomeni, da bi ob takem
trendu kapacitete zadoščale do leta 2040.
Svetnike seznani, da na regijskem centru potekajo redni dnevi odprtih vrat in jih povabi na
naslednjega, ki bo 7. aprila2017. Vodeni ogledi so predvideni vsako polno uro med 'ĺ0. in 17.
uro ter trajajo pribliŽno eno uro.

Razprava:

Antona Kosca zanima, katere ostanke odpadkov iz Ljubljane vozijo v seŽigalnico na Dunaj,
količina teh odpadkov in razlog za odvoz. Anton Kokalj zastavi vprašanje glede morebitnih
okoljevarstvenih posledic teh odpadkov.
lgor Petek pojasni, da so štiri glavni produkti iz regijskega centra, ki so V programu
predvideni za sprejem v toplarni na Dunaju, in sicer standardizirana goriva slabših kvalitet
SRF-A in SRF-B (goriva, ki niso namenjena seŽigu, ampak energetski uporabi v industrijskih
pečeh), digestat kot ostanek iz anaerobne predelave mešanih komunalnih odpadkov in
materiali za recikliranje. Pri 150 tisoč tonah projektirane zmogljivosti je predvidenih 45 tisoč
ton goriva SRF-B, 15 tisoč ton goriva SRF-A, 35 tisoč ton RDF in 20 tisoč ton materialov za
recikliranje, čemur sledĺjo realne količine. Glede okoljske problematike pove, da so materiali
z iĄemo digestata namenjeni seŽigu in ne odlaganju, saj se z obdelavo zmanjšuje kurilna
vrednost ostankov.

Anton Kokalj zastavi vprašanje glede finančne konstrukcije in pričakovanih cen za
uporabnike storitev v obdobju prihodnjih 20 let glede na strategijo razvoja centra. Zanima ga,
v čem je bistvena prednost tega centra glede na ostale podobne centre.
lgor Petek pove, da imajo opravljena triletna obračunska obdobja, zato je dolgoročne cene
teŽko napovedati. MoŽne so določene korekcije. S svojo strategijo poskušajo čim več
materialov umestiti kot surovine za recikliranje, k öemur teŽi tudi tehnologija. Bistvena
prednost centra je v tem, da je prilagodljiv in sodoben z uporabo klasičnih tehnologij. Razlika
je tudi v bistveno večjem izplenu materialov, ki niso namenjeni odlaganju, saj edini v Sloveniji
zadostujejo novi okoljski zakonodaji Evropske unije.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih. 13 članov;

5

23.4.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejema predIoženi Program za
obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov, predelave ali
odstranjevania komunalnih odpadkov za leto 2017.
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7A. 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.

5 sEzNANtTEV s PoRoctLoM o |ZVAJANJU PoMocl NA DoMU zA LETo 20í6

Vsebina je objavljena v gradĺvu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Zupan pred uvodno obrazloŽitvijo pove, da je poročilo obravnaval odbor za druŽbene
dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugimĺ nesrečami. Storitev izvajanja pomoči na
domu se na letni ravni zagotavlja med pet in šest upravičencem, kar pomeni, da bistvenih
sprememb od preteklih let ni bilo.

Uvodno obrazloŽitev je podala Helena Campa, direktorica Comett Zavod za pomoč in nego
na domu, ki pove' da se je število uporabnikov v primerjavĺ z letom 2015 v upadu, vendar sta
števĺlo in zahtevnost storitev v porastu, saj je enega uporabnika potrebno oskrbeti dvakrat
dnevno (tudi med vikendi). Razmerje med sklopi opravil, ki sestojijo iz gospodinjske pomoči,
pomoči pri osebni higieni in vzdževanja socialnih stikov, ostaja nespremenjeno.

Anton Koka[ zapusti sejo.

Razprave ni bllo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

22.5.1
SKLEP

občinski svet občine Vodice se je seznanil s Poročllom o izvajanju
pomoči na domu za leto 2016.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A:12 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

6 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOC DRUZINI NA
DOMU V OBCIN! VODTCE ZALETO 2017

Se/ se pridruži Anton Kokafi.

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podala Helena Čampa, Comett Zavod za pomoč in nego na domu.
Cena je oblikovana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev ĺn vkljuěuje vse stroške dela, materiala in storitev. Cena socialno varstvene storitve
pomoč druŽini na domu za delovnik od ponedeljka do sobote znaša 18,18 EUR na efektivno
uro storitve, od česar občina Vodice subvencionira 9,50 EUR in uporabnik plaöa 8,68 EUR.
Cena za nedelje znaša 24,76 EUR na efektivno uro storitve, od česar občina Vodice
subvencionira 12,79 EUR in uporabnik plača 11,97 EUR.

Razprave ni bilo

Sprejet je bil naslednji sklep

23.6.1
SKLEP:

občinski svet občlne Vodice sprejme Sklep o sogIasju k ceni storitve
pomoč druŽini na domu v občiniVodice za leto 2017.
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Glasovanje:
Prisotnĺh: 13 članov;
7A: 13 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

7 SKLEP o VPLAčILU PREsEŽxł pRlnoDKoV NAD oDHoDKl JAVNEGA
zAVoDA VRTEC ŠrRłrer SVIT voDlcE V PRoRACUN oBctNE VoDlcE

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Zupan pove, da je bilo gradivo obravnavano s strani Odbora za finance ter Odbor za
druŽbene dejavnosti in varstvo pred naravnimĺ in drugimi nesreöami. o porabi sredstev je
razpravljal tudi Svet šole in soglašal, da se namenijo za predvideno investicijo.

Razprava:

Anton Kokalj se naveŽe na poročilo Nadzornega odbora o opravljenem Nadzoru porabe
proračunskih sredstev v Vńcu Škratek Svit, kjer je bilo v razpravi Že zastavljeno vprašanje
glede ekonomske cene vrtca. Zanima ga, od kje izvirajo preseŽki prihodkov nad odhodki.
Zvpan pojasni, da je bil v letu 2015 izkazan preseŽek prihodkov nad odhodki v višinĺ
1.191,89 EUR, medtem ko preseŽek iz preteklih let iz časa mandata župana Braneta
Podborška znaša 44.946,í5 EUR. Żupan meni, da je ekonomska cena trenutno ustrezna in
primerljiva z vsemi sosednjimi občinami'

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ3 članov;
7A. 13 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

8 SKLEP o soGLAsJU zA oBLIKoVANJE PREDVIDENEGA Šrevln oDDELKoV
V VRTGU šxRłrex SVIT VoDlcEzłŠolsxo LETo 2o17t2o18

23.7.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep -o vplačilu preseŽka
prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Vrtec Skratek Svit Vodice v
proračun oběine Vodlce.

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Župan, ki pove, da je sklep potrdil odbor za družbene
dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugĺmi nesrečami. PoVe, da je v letošnjem šolskem
letu v Vrtec Skratek Svit Vodice vpisanih 252 otrok, ki so razporejeni v 14 oddelkov, od
katerih je en v privatni lasti. S sprejetjem sklepa občinski svet občĺne Vodice daje soglasje
za oblikovanje 'ĺ3 oddelkov, v primeru povečanih potreb na osnovi čakalne vrste pa se tudi v
šolskem letu 2017ĺ2018 zagotovi dodatni oddelek.

Razprava:

Rok Cankar izpostavi, da je bilo v prvotnem sklepu na seji odbora za družbene dejavnosti
navedeno skupno število oddelkov, ki so bili podrobneje razdeljeni po posameznih lokacijah.
Po opravljeni razpravi so člani odbora sprejeli sklep, da taka razdelitev ni potrebna in
zadošča skupna navedba 'ĺ4 oddelkov. Sklep, ki je v gradivu občinskega sveta ni identičen
tistemu, kĺ so ga sprejeli na odboru.
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Župan-meni, da bi sklep v predlagani obliki podajal soglasje za oblikovanje 14 oddelkov v
Vrtcu Skratek Svĺt Vodice tudi v primeru, da čakalne vrste ne bi bilo in dodatni oddelek ne bi
bil potreben. S spremembo sklepa se skuša točneje opredeliti, da se štirinajsti oddelek
oblikuje le v primeru, da so za to izkazane potrebe.

Anton Kokalj Želi podrobnejšo opredelitev, katere oddelke se namerava nadomestiti s
predvideno investicijo v dva nova oddelka vrtca. lzrazi stališče, da se na račun te investicije
ne smeta prazniti enoti v Utiku in na Skaručni, kar podpreta Rok Cankar in Anton Kosec.
Slednji-dopolni, da se mu zdi pomembno razvijati in širiti vrtce tudi v teh krajevnih središčih.
Rado Cuk pojasni, da so vsi oddelki za dva otroka zasedeni preko zakonskih norm. 231.8.
2017 poteče soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za oddelke, ki presegajo
normative zakonodaje.
Żupan dopolni pojasnilo, da se poleg oddelka v Zapogah namerava nadomestiti tudi vodiški
oddelek, ki deluje v neprimernih mansardnih prostorih. Poleg dveh novih oddelkov se z
investicijo rešuje problematika kuhinje, ki je bila projektirana za 150 obrokov in ne zadošča
trenutnim potrebam, kar so prepoznale tudi inšpekcijske sluŽbe.

Anton Kosec predlaga amandma sklepa, in sicer čńanje besedne zveze >>v Zapogah<, kar bi
pomenilo, da se dodatni oddelek oblikuje v centralnem vrtcu, če bo do takrat Že dograjen.
Predlog podpre predsednik odbora za druŽbene dejavnosti Rok Cankar.

Po razpravije Župan v sprejem predlagal naslednji amandma:

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

Amandma je bil sprejet soglasno.

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

9 ODLOKA O SPREMEMB! ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU DNEVNEGA TOPLEGA
oBRoKA V oBclNl VoDlcE - SKRAJŠANI PosToPEK

23.8.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o soglasju za oblikovanje
predvidenega števila oddelkov v Vńcu Skratek Svit Vodice za šolsko
leto 201712018.

23.8.1
AMANDMA
Št. ĺ:

í. člen sklepa se spremeni tako, da se besedilo >občina Vodice daje
soglasie za obtikovanje 13 oddetkov v Vrtcu Škratek Svit Vodice za
šolsko leto 2017120í8, v primeru povečanih potreb na osnovi čakalne
vrste pa se zagotovi dodatni oddelek v Zapogah<< nadomesti z novim
besedilom >občina Vodice daje soglasje za oblikovanje 13 oddelkov v
Vrtcu Škratek Svit Vodice za šotsko leto 2o17tżo18, v prlmeru
povečanih potreb na osnovi čakalne vrste pa se zagotovi dodatni
oddelek< brez narekovaiev.

ĺv

Vsebĺna je objavljena v gradĺvu, kĺje bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
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Uvodno obrazloŽitev je podal Rado Cuk. odlok je obravnaval odbor za druŽbene dejavnosti
in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je predlagal sprejetje po skrajšanem
postopku. odlok opredeljuje, da so do dnevnega toplega obroka upravičene osebe stare nad
65 let, osebe s statusom invalida, osebe s priznano pravico do tuje pomoči, kronično bolni in

osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja s statusom po oceni CSD ter hudo bolni otroci ali
otroci s teŽko motnjo v telesnem ali duševnem razvo.|u.
V nekaterih primerih (pribliŽno enkrat letno) občina Vodice prejme prošnjo za dostavo
toplega obroka s strani oseb, ki ne izpolnjujejo v odloku navedenih kriterijev, a bi po tehtnem
premisleku bili izjemoma upravičeni do dostave toplega obroka. Sicer začasno in ob
predloŽitvi ustreznih dokazil. Za take izjemne primere se v odloku predlaga dopolnitev 4.
člena z novo alinejo, ki bi se glasila >osebe v drugih izrednih fazmerah, ki s primernimi
dokazili izkažejo take zdravstvene ali druge socialne teŽave, ki onemogočajo, praviloma
začasno, pripravo redne prehrane; v teh primerih se obračunava celoten znesek obroka in se
storitev ne subvencionira<.

Razprava:

Anton Kokalj predlaga poenostavĺtev na način, da se iz dodatne alineje izbriše dikcija, da
osebe s primernimi dokazili izkažejo zdravstvene ali druge socialne teŽave. Zanima ga, kajje
primerno dokazilo. lzrazi mnenje, da zadošča, da se kot pristojnega za odločanje navede
občinsko upravo.
JoŽe Podgoršek podpre predlog Antona Kokalja, saj glede na predstavljeno razume, da
storitev ne bremeni občinskega proračuna, zato tudi ne vidi razloga, da bi se postavljale
omejitve.
Majda Peterlin pove, da je predloŽitev dokazil, na podlagi katerih se bo odloöalo, kljub vsemu
nujna. občinska uprava nima pooblastilza pridobivanje tovrstnih dokazil.
Anton Kosec pove, da omenjena dikcija Vseeno izraŽa, da je storitev namenjena oböanom z
zdravstvenimi in socialnimi teŽavami, medtem ko je občinska uprava pristojna za odločanje v
vsakem primeru.

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:

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

23.9.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice potrjuje odlok o spremembl odloka o
zagotavljanju dnevnega toplega obroka v občini Vodice v predlagani
obliki.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A. 13 članov;
PROTI:/
Sklep je bil sprejet soglasno.

9

23.9.1
SKLEP:

občinski svet občlne Vodice sprejme sklep, da se na podlagi prve
alineje 80. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice (UGoV
9/20í5) predlagani odlok o spremembi odloka o zagotavljanju
dnevnega toplega obroka v občini Vodice obravnava po skrajšanem
postopku.

/v



í0 SKLEP o IMENoVANJU PREDSTAVNIKoV USTANoVITELJA V SVET zAVoDA
osNoVNE Šole VoDlcE

== ==== ====== = == ===== === ==== ==== == = ============ = = == = == ===== === ==== == == =
Vsebina je bila svetnikom podana na seji. Uvodno obrazložitev je podal Župan, ki pove, da
je predlog sklepa podprla Mandatno volilna komisija. Tudi sam podpira vse ti predlagane
predstavnike, ki si so Gretel Schoukens, Margareta Barle in Barbara Pipan.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
7A:12 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet.

í1 PoRoctLo o oPRAVLJENEM DELU NADZoRNEGA oDBoRA oBcINE VoDlcE
V LETU 20í6

==== ======== = ==== == = = == ==== ======= ============== == ===== == = = == = = == == ===
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Zupan v uvodu po-ve, da je bilo opravljenih 5 pregledov,2 nadzora sta še v delu, izdanih je
bilo 7 priporočil. Żupan delo Nadzornega odboia pohvali in izrazi mnenje, da opravljeni
pregledi izkazujĄo dobro in zakonito delo občine Vodice.

Uvodno obrazloŽitev je podala predsednica Nadzornega odbora občine Vodice, Andreja
Rahne. PoVe, da Nadzorni odbor redno spremlja izvajarye danih priporočil' Glede na sprejet
program dela Nadzornega odbora za leto 2017 Antona Kokalja prosi, da podrobneje opredeli
predlog za pregled ustreznosti ekonomske cene vrtca.

Razprava:

Anton Kokalj poda predlog za razširitev dela Nadzornega odbora' tako da se bo opravil
nadzor ustreznosti ekonomske cene vrtca, öe oziroma ko se bodo seznanjali z moŽnostjo
dvĺga cene vrtca.

JoŽe Podgoršek Vezano na Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega
proračuna v gasilskih društvih zastavi vprašanje, ali je PGD Polje predloŽilo zahtevano
dokumentacijo, na kar mu AndĘa Rahne odgovori, da so to storili.

Po razpravĺje bil sprejet naslednji sklep:

23.11.1
SKLEP:

občinsk| svet občine Vodice se je seznanll s Poročilom o
opravljenem delu Nadzornega odbora v letu 20'16.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 clanov;

23.10.1
SKLEP:

občlnski svet občine Vodice v Svet zavoda osnovne šole Vodice, za
mandatno obdobje 20'17-2021, imenuje naslednje predstavnike:
- Gretel Schoukens, roj. 30.í0.í980, stanujoěa Utlk 8a, 1217 Yodice;- Margareta BarIe, roj. 12.6.197í, stanujoča Bukovica pri Vodicah

14a,1217 Vodice;
- Barbara Pipan, roj. 20.9.í983' stanujoča Zapoge 36,1217 Vodice.

Áŕ
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7A. 13 članov;
PROTI:/
Sklep je bil sprejet soglasno.

Jože Podgoršek zapustiseJb ob 19:49.

12 ODLOK O REBALANSU PRORACUNA OBCINE VODICE ZA LETO 2017 _
PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Svetniki se strinjajo s predlogom Župana, da se sočasno poda uvodno obrazloŽitev tock 12,

13, 14 in 15.

Żupan pove, da je rebalans potreben za zagotovitev finančnih sredstev za investicijo
rekonstrukcije in dograditve Vrtca Skratek Svit Vodice. odbor za finance je potrdil vse štiri
predloge: odlok o rebalansu proračuna občine Vodice za leto 2017, odlok o spremembah in

dopolnitvah proračuna občine Vodice za leto 2018 ter oba sklepa o spremembah in

dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremicnim premoŽenjem občine Vodĺce za leti
2017 in2018.

MatjaŽ Gorčan pove, da se poleg omenjene investicije v vrtec dodatna sredstva usklajujejo
skladno z novelirano investicijsko dokumentacijo projekta za izvedbo agromelioracije na
komasacijskem območju Vodice v občini Vodice. Sredstva na tej proračunski postavki se v
obeh obračunskih letih skupno povečujejo za 74.000 EUR. Agromelioracija na
komasacijskem območju Vodice se bo v celoti financirala s sredstvi iz javnega razpisa
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge.
Na proračunski postavki Vrtec Škratek Svit - dograditev (kuhinja in dva oddelka) se sredstva
povečujejo za 290.000 EUR. občina Vodice je uspešno kandidirala na javnem razpisu Eko
sklada in prejela odločbo o dodelitvĺ pravice do nepovratne finančne spodbude v višini
191.771 EUR. Razliko do celotne vrednosti investicije bo občina Vodice zagotavljala z
lastnih sredstev.
Uskladile so se tudi sledeče proračunske postavke: 081106 KnjiŽnica - redna dejavnost,
081114 Ureditev središča vasi ob knjiŽnici, 081 1 10 lzobešanje zastav, 091 'ĺ07 Vrtec Skratka
Svita - dejavnost, 101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok.
V letu 2017 dodatno zadolŽevanje ni načrtovano, medtem ko je v letu 2018 načrtovano
zadolŽevanje v skupni višini 'ĺ.360.000 EUR. Skupna zadolžitev v obeh proračunskih letih bo
znašala 3.368.000 EUR, s cimer ne bo izkorišcena kvota maksimalnega zadolževanja
občĺne Vodice.

Razprava

V razpravi Anton Kokalj pove, da se bo kot v prejšnjih obravnavahzadrŽal pri glasovanju in

bo glasoval proti obema predlogoma sklepov o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
ravnanja z nepremičnim premoŽenjem občine Vodice, saj je v razpravi Že veckrat izpostavil
nestrinjanje z delom parcele 1311 v Sinkovem Turnu.

Anton Kosec povzame, kateri so viri financiranja skupne investicijske vrednosti. Vpraša, ali
bo občina Vodice namenila pribliŽno 200'000 EUR lastnih proračunskih sredstev, kar mu
Mat1až. Gorcan pritrdi.
Anton Kosec zastavi vprašanje glede proceduralne prakse enofaznega sprejema odloka o
rebalansu proračuna, na kar mu Majda Peterlin odgovori' da je tak postopek predpisan v
tretjem odstavku 87. clena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.

ll
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Po razpravije bil sprejet naslednji sklep



23.12.1
SKLEP:

občlnski svet občine Vodice sprejme odlok o rebalansu proračuna
občine Vodice za leto 2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A: 10 članov;
PROTI: i.
Sklep je bil sprejet.

13 SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NACRTU RAVNANJA Z
NEPREMIGNIM PREMoŽENJEM oBcINE VoDlcE z LETo 2017 _ PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
Uvodna obrazloŽitev je bila podana sočasno pri 12. točki.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

23.13.1
SKLEP:

občinskl svet občine Vodice sprejme Sklep o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoŽenjem
občine Vodice za leto 2017.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A: 10 članov;
PRoTl: 'ĺ član.
Sklep je bil sprejet.

Żupan ob 20.05 odredi odmor. Na sejije bilo ob preverjanju prisotnosti ob 20:25 prĺsotnostih
12 članov občinskega sveta občine Vodice. Żupanje ugotovil, da je svet sklepčen in lahko
nadaljuje z delom.

í4 oDLoK o SPREMEMBAH tN DoPoLNITVAH PRoRAoUNA oBčlNE VoDlcE zA
LETO 2018_ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo
Uvodna obrazloŽ|tev je bila podana sočasno pri 12. točki.

Razprava:

Anton Kosec zaradi konsĺstentnosti poteka dela občinskega sveta predlaga, da se pred
glasovanjem o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna občine Vodice za
leto 2018 sprejme poseben sklep (enako kot pri 9. točki dnevnega reda te seje), da se
predstavljen odlok obravnava po skrajšanem postopku, na podlagi 80. člena Poslovnika
občinskega sveta občine Vodice.

Majda Peterlĺn pove, da se rebalans proračuna nanaša na spremembo proračuna med
proračunskĺm letom, medtem ko se akt o spremembah in dopolnitvah proračuna predloŽi
pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaŠa. Zaradi njune podobnosti bi
lahko oba akta sprejemali v enofaznem postopku, kot je določeno v tretjem odstavku 87.
člena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.

K
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Predlaga, da se o odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna občine Vodice za leto
2018 odloča po hitrem postopku. V načrtu razvojnih programov za leto 2017 in 2018 je
predviden pričetek investicije v gradnjo vrtca in izvedba agromelioracije. Pogoj za izvedbo in
pridobitev sredstev je potrjen načrt razvojnih programov. Ker se investiciji predvidoma
zaključujeta v letu 2018, je za pričetek aktivnosti v letu 2017 nujno potrebna sočasna
potrditev spremembe proračuna za leto 2018. Na podlagi tega se predlaga, da se odlok o
spremembah in dopolnitvah proračuna občine Vodice za leto 2018 sprejme po hitrem
postopku skladno z 79. členom Poslovnika občinskega sveta občine Vodice, ter se prva in
druga obravnava zdruŽita in opravita na 23. redni seji občinskega sveta občine Vodice.

Anton Kosec meni, da 79. člen poslovnika določa postopke občinskega sveta v izrednih
razmerah, zato je za sprejem tovrstnega sklepa bolj primerna podlaga 80. člena poslovnika.

Po razpravije Župan dal na glasovanje naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
A:4 članov;
PRoTl: 1 član.
Sklep nl bilsprejet.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A: 6 članov;
PRoTl: 3 člani.
Sklep je bil sprejet.

Żupan ugotavlja, da sklep ni izvršljiv, saj2' odstavek79. člena določa, da >o uporabi hitrega
postopka odloči svet na začetku obravnave točke dnevnega reda<<. V skladu s Poslovnikom
občinskega sveta Župan predlaga ponovno glasovanje in podpira predlog Antona Kosca ter
daje na glasovanje naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
7A:8 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.

23.14.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se na podlagi í.
alineje 80. člena poslovnika občlnskega sveta občine Vodice (UGoV
912015) predlagani odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna
občine Vod|ce za leto 2018 obravnava po skrajšanem postopku.

23.14.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se na podlagi 79.
člena poslovnika občinskega sveta občine Vodice (UGOV 9/20í5)
predlagani odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna občine
Vodice za leto 20í8 obravnava po hitrem postopku.

23.14.3
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se na podlagi 80.
člena poslovnika občinskega sveta občine Vodice (UGoV 9/2015)
predlagani odlok o spremembah !n dopolnitvah proračuna občine
Vodice za leto 20í8 obravnava po skrajšanem postopku.

ĺÝ
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23.',|4.4
SKLEP:

občinski svet občine Vodlce sprejme odlok o spremembah in
dopolnitvah proračuna občine Vodice za leto 2018.

Glasovanje:
Prisotnih:12 članov;
7A. 10 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.

15 SKLEP O SPREMEMBAH tN DOPOLNITVAH SKLEPA O NACRTU RAVNANJA Z
NEPREMIGNIM PREMoŽENJEM oBcINE VoDlcE zA LETo 2o'l8, PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodna obrazloŽitev je bila podana sočasno pri 12. točki.

Razprave ni bilo.

Po razpravije bil sprejet naslednjĺ sklep:

23.15.1
SKLEP:

občinski svet občlne Vodice sprejme Sklep o spremembah ln
dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premożenjem
občine Vodice za leto 2018.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:10 članov;
PRoTl: 1 član.
Sklep je bil sprejet.

í6 PoBUDE, PREDLoGI, VPRAŠANJA

Zupan pove, da je bilo svetnikom na seji predloŽeno dodatno gradivo k točki >Pobude,
predlogi, vprašanja< glede izrednega sestanka s pristojnimi za upravljanje in nadzor na
prometom in Kamniško cesto, ki je v lasti drŽave. lzredni sestanek je bil sklican na podlagi
prometne nesreče in z namenom izboljšanja prometne varnosti (zapisnik sestanka je bil
priloŽen gradivu na sejĺ). Na osnovĺ razprave na izrednem sestanku so bile predlagane
spremembe prometnega reŽima v naselju Vodice, s katerimi se seznani občinski svet.

V razpravi so sodelovali Anton Kokalj, Peter Podgoršek, Ziga JaneŽič, Rok Cankar, Mojca
Ločniškar, Damijan Repnik in Anton Kosec, ki izrazijo sledeča stališča:
- omejitev hitrosti 40 km/h za Vsa vozila naj velja le na Kamniški cesti, ne pa tudi skozi

celotno naselje Vodice.
- Upoštevanje omejitev hitrosti bi morala biti tudi pogosteje kontrolirana tako na Kamniški

kot tudi na Brniški cesti.
- občina Vodice bi morala vztrajati na omejitvi tovornega prometa za vozila s skupno maso

nad 7,5 ton oziroma za vsa vozila, za katere cesta ni primerna.

Rok Cankar pove, da se mu postavitev hitrostnih ovir (grbin) na Kamniški cesti ne zdi
primeren ukrep, saj bi se na tak način povzročalo še več hrupa in vibracij. Żupan pojasni, da
je razprava na sestanku potekala v smeri proučitve moŽnosti postavitve trapezne grbĺne pri
prehodu za pešce, da se tudi nivo prehoda dvigne na višino plocnika.

Po razpravi da Župan na glasovanje dva sklepa:

ĺk
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23.16.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep, da se na Kamniški cesti,
na odseku R2 41311080 do km 0,94 v naselju Vodice realizira predlog
Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer, da se hitrost za vsa vozila
omeil na 40 km/h.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA: 11članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

Peter Podgoršek zastavi vprašanje glede stanja komasacĺjskega postopka, na kar mu Župan
odgovori, da je komasacija po njegovih neuradnih podatkih veljavna, saj ni seznanjen z
vloŽitvijo toŽbe Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov proti drugostopenjski odločbi Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo ĺn prehrano. občinska uprava je podala poizvedbo, na podlagi
katere bodo svetniki o stanju zadeve obveščeni po elektronski pošti.

Peter Podgoršek predlaga, da občinska uprava preveri, ali imajo vse hiše v občini smetnjake,
saj opaŽa, da se ob javnih cestah odlagajo vreče smeti.
Żupan pove, da imajo po njegovih podatkih vse hiše urejen odvoz odpadkov, saj je pred
časom občinska uprava posredovala podatke o parih gospodinjstvih, ki ga niso imele,
javnemu podjetju Snaga d.o.o., ki je zadevo uredilo skladno z Odlokom o gospodarskih
javnih službah zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini
Vodice. Svetnike pozove, da občinski upravijavijo prepoznane kršitelje, na podlagi katere bo
podala prijavo Medobčinskemu inšpektoratu.

Anton Kokalj v razpravi poda predlogza pripravo poročila o postopkih razlastitev, ki potekajo
v občini Vodice. Poročilo naj vsebuje kronologijo vseh predhodnih faz urĄanja problematike,
ki so vezane na postopek razlaščanja (na kakšen način se je poskušalo doseči kompromis z
lastnikom). Predlaga, da vsebino poročila pregleda tudi Nadzorni odbor in o njem poda svoje
mnenJe.
V nadaljevanju poda pobudo, da občina Vodice v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovi
varnost uporabe gozdnih poti, na katerih se odvija promet z gorskimi kolesi. Kot predlog ene
od moŽnih reŠitev navede postavitev stop znaka ob priključku gozdne poti na občinsko cesto.

občan Jernej Jerman se pridruŽi razpravi in pove, da se ne strinja z vsebino lokacijske
informacije za zeml1išče s parcelnimi številkami 74,7511,7512 k'o. Zapoge, v kateri je
pojasnjeno, da se na njih ne sme graditi gospodarskih objektov. Pove, da kmetija poseduje
okoli 7 hektarjev obdelovalne zemlje in 12 hektarjev gozda. Na zemljišču so stanovanjska
hiša, hlev, svinjak in skedenj, ki se je Že sesul. Meni, da kmetija ne more obstajati brez
objektov za kmetijstvo in občina ne more spreminjati zatečenega stanja. Zahteva, da občina
Vodice vrne zadevo v prvotno stanje, saj je po njegovem mnenju ravnala nezakonito. V

23.16.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep, da se predlaga
upravljavcu ceste Direkciji RS za infrastrukturo, da na Kamniški cesti,
na odseku R2 413/í080 do km 0,94 v naselju Vodice prepove tranzitni
tovorni promet za vsa tovorna vozlla s skupno maso nad 7,5 ton,
Íazen za lokalni dostop.
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nasprotnem primeru namerava proti zadevi nastopiti s pravnimi sredstvi. Predstavi
problematiko parkirišöa na parcelni številki 600/6, 601/3, 60114 k.o. Zapoge, kjer njegovo
podjetje deluje Že 4a let. Na zemljišču so od leta 1983 na črno zgrajeni parkirni prostori za
vozila. PoVe, da se Že več let na občino Vodice neuspešno obrača s prošnjami za
spremembo namembnosti zemljišča. Kot največji zaposlovalci ljudi v občini meni, da je
dolŽnost občine Vodice do njihovega podjetja, da bodo lahko legalno parkirali svoja vozila na
urejenem parkirišču.
lzpostavi problematiko zemljišča na parcelni številki 468ĺ0 k.o. Repnje, ki je v njegovi lasti.
Seznanĺ, da je občini Vodice pred časom dal privoljenje za širitev poti k cerkvi sv. Tilna, na
kar je občina staro pot zaprla ĺn novo pot vkopala ćez njegove parcele s parcelnimi
številkamĺ 468ĺ3 (lD 990522),46711 (lĐ 4520748),46712 (lD 490336) k.o. Repnje. Pove, da
niti o tem posegu niti o odmeri poti ni bil obveščen. Napravljena škoda ni bila poplačana,
prav tako zemljišče ni bilo odkupljeno. Prosi, da se zadevo uredi skladno z zakonom.

Po končani seji se je Župan vsem zahvalil za pozornost in sejo zaključil ob 21 .32

Zapisala

Kaja Zu ipl. kom. (UN) ĺ\v Aco Franc Šuštar
ka lll Żupan občine Vod
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