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Zadeva ZAPISNIK

33. redne seje občinskega sveta občlne Vodice, ki je bila v torek, '19' junija 2018, ob
18'00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

Prisotni člani občinskega sveta:
Anton Aljaž', Marjan Podgoršek, Peter PodgorŠek, Miran Vertačnik, Margareta Barle, Rok
Cankar, Mojca Ločniškar, JoŽe Podgoršek, Mija Cankar, Damijan Repnik prihod pri 1. točki,
Anton Kosec prihod pri2. točki, Anton Kokalj prihod pri 3. točki'

odsotni čtani: Anton Logar, Żiga JaneŽič, AndraŽ Hönigsman.

Poleg članov občinskega sveta so bali na seji prisotni še:
Aco Franc Šuštar, Župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Kaja Zupanek,
občinska uprava; Mĺran Sirc, obcinska uprava', Mat1aŽ Gorčan, občinska uprava; Barbara
Kovačič, občinska uprava; Kristina BoŽič, občinska uprava; Andreja Rahne, predsednica
Nadzornega odbora; TomaŽ Merše, član Nadzornega odbora; Katarina Tavčar, Javno
podjetje Komunala Vodice d.o.o.; Franc Kosi, predsednik Nadzornega sveta Javnega
podjetja Komunala Vodice, d.o.o.; Natalija Golob, Kopitarjev glas; MatjaŽ Jarc, Silva Zorman,
Simona Zorman, Simona Prevorčnik, predstavniki Civilne iniciative Repnje, pri 15. točki.

SeJ'a se1'e pričela ob 18:03'

Se7b7é vodit župan Aco Franc Śuśŕar zapisnik je pisala Kaja Zupanek.

UGoToVITEV sKLEPc ľĺosrl

Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18:03 prisotnih 9 članov občinskega sveta.
Żupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom' Lista prisotnih je
priloŽena originalu zapisnika.

1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA

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

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

oběinski svet občine Vodice za 33. redno sejo potrjuje naslednji

DNEVNI RED:

'1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 32. redne seie občinskega sveta

občine Vodice
3. Poročilo o oprav!jenem nadzoru >Pregled namenskosti in

r rekonstrukcijosmotrnosti invesrticije v dozidavo te
obstoiečega vrtca Skratek Svit Vodlce<

33.1.í sKLEP



4. Poročilo o opravljenem nadzoru >Pregled namenskosti in
smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna za izdatke
za blago in storitve, v okviru občine Vodice<

5. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Vodlce d.o.o. za
leto 20í7

6. Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice na podlagi
elaborata o obllkovanju cen - predlog

7. Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne ln padavinske
odpadne vode v občini Vodice na podlagi elaborata o
oblikovanju cen - predlog

8. Sklep o rsoglasju za oblikovanje predvidenega števila oddelkov
v Vrtcu Skratek Svit Vodice - predlog

9. odlok o turistični taksl v občini Vodice - predlog
í0.odlok o rebalansu proračuna občine Vodice za leto 2018 _

predlog
1í. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z

nepremičnim premoženiem občine Vodice za leto 2018
predlog

12. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov - izjeme od obvezne
vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine Vodice za leto 2018 - predlog

í3. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Vodice -
predlog

í4. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Vodice - predIog, skrajšani postopek

15. Pobude, predlogi, vprašanja

Glasovanje:
Prisotnih: 9 članov;
A.9 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

Se77 se pridruži Damijan Repnik ob 18.05.

2 PREGLED lN PoTRD|TEV zAPlsNIKA 32. REDNE SEJE oBČINSKEGA SVETA
OBC!NE VODTCE

Zapisnik je objavljen v gradivu' kĺje bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo'

Razprave ni bilo.

33.2.2 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi
občinskega sveta občine Vodice.

zapisnik 32. redne seje

Glasovanje:
Prisotnih: 10 članov;
ZA.9 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.
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Se/ se pridruŽi Anton Kosec ob 1 8' 10



3 POROCILO O OPRAVLJENEM NADZORU DPREGLED NAMENSKOSTI IN

SMOTRNOSTI INVESTICIJE V DOZIDAVO TER REKONSTRUKCIJO

=====:::]:='===::="1]l'='=l:::1'='=:ľ]ľ3j:Í========================
Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazložitev je podal TomaŽ Merše, član Nadzornega odbora. Namen nadzora je bil
preveriti razloge, postopke in utemeljitve odlocitve o pričetku investicije v dozidavo in

rekonstrukcijo obstoječega vrtca Śkratek Svit Vodice z vidika namenskosti, smotrnosti in

gospodarnosti. Poudari, da Nadzorni odbor vsako naloŽbo in prizadevanje za izboljšanje
pogojev za vzgojo in izobraŽevanje razume kot doprinos razvoj kraja in prebivalcev v njem.
Predstavi ugotovitve, in sicer:

- da investicija skladno s pravilnikom rešuje problem neustreznosti centralne kuhinje in

neskladnosti velikosti igralne površine na otroka, kar pomeni, da namenskost
investicije ni vprašljiva;

- da občina Vodice v postopkih odločanja o načinu reševanja zgoraj navedenih
problemov ni izvedla vseh analiz in primerjav moŽnih rešitev, da bi lahko utemeljeno
določila in izbrala najbolj optimalno in gospodarno rešitev, zato tudi ni mogoče
preveriti, alije izbrana rešitev najboljša z vidika optimalnosti in gospodarnosti;

- da bo investicija izpolnila cilje navedene v investicijski dokumentaciji, a hkrati obstaja
dvom, ali bodo doseŽeni nekateri pomembni pričakovani učinki (tj. učinki glede
zmanjšanja obolevnostĺ otrok, učinki za proračun);

- da investicija stroškov ne bo zniŽala, ampak predstavlja celo povečanje stroškov za
občino Vodice glede na podatke o obratovalnih stroških novih prostorov v primerjavi
z obstoječimĺ;

- da se bodo razmete v vrtcu za otroke kljub razmeroma visoki investiciji spremenile
razmeroma malo (enako število otrok v oddelkih kot doslej, za već otrok bo na voljo
manjše igrišče, novo športno igralnico bodo otroci lahko uporabljali najvec nekaj ur

tedensko).
TomaŽ Merše v nadaljevanju predstavi tudi priporočila Nadzornega odbora (tj. analiza več
moŽnih rešitev, učinki predstavljenih rešitev naj bodo kvantitativno prepričljivo ocenjeni,
pregled visoke porabe energije v vrtcu in moŽnosti za prihranke, spremljanje odsotnosti otrok
ločeno po posameznih enotah vrtca ter poročanje občinskemu svetu o razlikah med
centralnim vrtcem in manjšimi enotami, preučitev moŽnosti uvedbe subvencije v primerih
varstva otrok na domu).
Nadzorni odbor je glede gospodarnosti in smotrnosti priprave in odločanja o investiciji v
dozidavo ter rekonstiukcijo obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice izdal mnenje s pridrŽkom.

Se/ se pridruži Anton Koka[ ob 18.15.

Pred razpravo se Župan zahvali za opravljen nadzor, kije bil zelo obseŽen in je obsegal kar
42 dokumentov, ki pa s strani Nadzornega odbora niso bili vsi v celoti pregledani. Pove, da
namenskost investicije, predvsem ureditev neustrezne kuhinje ter dograditev igralnice in

ostalih prostorov, ni vprašljiva, zato je s pozitivnim mnenjem Nadzornega odbora v tem delu
zadovoljen . Żupan v nadaljevanju izrazi mnenje, da je občina Vodice upoštevala tudi načela
gospodarnosti in smotrnosti, kar obrazloŽi''

- zizdelavo investicijske dokumentacije je bila izvedena študija alternativnih rešitev za
reševanje problematike prostorske stiske in neprimerne kuhinje v vrtcu Škratek Svit
Vodice, po kateri so bile predlagane sledeče rešitve: 1. da se obstoječe problematike
ne rešuje, 2. da se rešuje s pisarniškimi kontejnerji, 3. da se na razpisu pridobijo
ponudbe za najem zasebnih prostorov, 4. da se preverijo moŽnosti širitve vrtca v
Utiku ali Skaruöni, 5. da se preverijo moŽnosti za prĺčetek novogradnje (opravljena ni

bila zgolj analiza uvedbe subvencije za varstvo otrok na domu, ki je predlagana s
strani Nadzornega odbora);

_ ob preverjanju predlaganih rešitev je bilo odločeno: 1. da so pisarniški kontejnerji
sicer cenovno optimalnejši, a se glede na kvaliteto in zastavljene standarde ne zdijo
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ustrezna rešitev, 2. da bo najemnina v Zapogah z eno samo enoto dograjenega vrtca
poplačana že v 20 letih za en oddelek, zato se bo s tega vidika dosegala
gospodarnost;
da bo z investicĺjo zadošöeno potrebam za kvalitetnejšo vzgojo otrok v občini, zato bo

investicija izpolnila v dokumentaciji navedene temeljne cilje in bodo večje površine
pripomogle tudi k zmanjšanji obolevnosti otrok;
da se bodo obratovalni stroški v primerjavi z obstoječimi nominalno sicer povečali,
vendar bodo stroški na kvadratni meter novogradnje bistveno niŽji od obstoječih. Z
dodatno izolacijo na severni strani objekta je upravičeno pričakovati, da bodo tudi v
obstoječem deĹu vrtca manjše izgube ioplote in niŽji končni obratovalni stroški na m'
skupne površine. To izkazuje tudi pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada,
ki oböino Vodice zavezuje k doseganju strogih energetskih standardov;
ugotovitev Nadzornega odbora glede velikosti notranjih in zunanjih igralnih površin ne
d|rži, saj bo občiná Vodice żagotovila pribliŽno 'looo m2 več zunanjih površin
namenjenih igrišcu vrtca Škratek Svit Vo ice. Poleg izgradnje zunanjega igrišča in
večjih notranjĺh površin ter nove igralnĺce se bo oddelek, ki je bil prvotno projektiran
kot igralnica, po končani investiciji uporabljal za svoj prvoten namen.

Razprava:

Anton Kokalj meni, da so ugotovitve Nadzornega odbora upravicene in utemeljene. občina
Vodice ne pristopa strateško k izvajanju osnovnih dejavnosti, kot je otroško varstvo, ter se
posluŽuje najdraŽjih moŽnih rešitev. Meni, da investicija odraŽa izrazito centralizacijo občine'
kar je v nasprotju s konceptom enakomernega razvo1a predšolskega varstva v enotah
Vodice, Skaručna, Utik ter Zapoge. opozori na netočen podatek, da bodo investicijska
sredstva poplačana z najemninoizZapog v 20 letih (po njegovih izračunih bita doba znašala
pribliŽno 100 let). Podpre pobudo Nadzornega odbora za preučitev moŽnosti subvencije za
varstvo otrok na domu in predlaga, da občinska uprava za prihodnje šolsko leto pripravi
predlog sprememb pravilnika.

Anton Kosec pricakuje, da se bo v prihodnje investiralo v posodobitve enot v Utiku in

Skaručni, saj so na obeh lokacijah izkazane moŽnosti za dograditev in širitev objektov' V
strateškem delu občinskega prostorskega načrta je zapisano, da je potrebno poleg

občinskega središča v Vodicah razvijati tudi lokalni središöi v Utiku in na Skaruěni. Ker je
mnenja, da je za kvalitetno socializacijo najboljša vzgoja otrok v vrtcih, predlaganim
subvencijam ni naklonjen.

Żupan pove' da se občina Vodice skladno s finančnimi moŽnostmi in potrebami vseskozi
trudi za enakomeren razvoj in bo v nadaljevanju svoje vire vlagala tudi v podruŽnični enotĺ
Vrtca, kjer so Že prepoznane potrebe. Pojasni, da se je s pridobitvijo sredstev Eko sklada
pristopilo k dokončanju začetega projekta iz leta 2008, ko so bile zasnovane rešitve za
reševanje nacrtovane problematike premajhne kuhinje in igralnice v vrtcu Vodice. Strategija
razvoja obcine Vodice pa je zapisana V Načrtu razvojnih programov.

Mojca Locniška se strinja z ugotovitvami Nadzornega odbora, da projektna in investicijska
doŘumentacija pogosto vsebuje neopredeljene cilje in posplošene podatke. Podpre stališče
Antona Kokalja glede pomanjkanja strateških dokumentov, ki so nujna podlaga za umestitev
projektov v Načrt razvojnih programov. Sklicevanje na zastarelo dokumentacijo ocenjuje kot

neprimerno, sajje pred objavo razpisov dokumentacijo potrebno v celoti novelirati.

Margareta Barle pove, da je investicijska vrednost projekta visoka, vendar svetniki niso bili

seznanjeni z njeno podrobno zasnovo. obcani so jo opozorili, da so določena dela
domnevno negospodarna (npr' namestitev dvigala). Poda pobudo, da se občinske svetnike v
prihodnje seznani s podrobnejšo vsebino investicijskih projektov.

Żupan odgovori, da so projekti skladni z veljavno zakonodajo in s sodobnimi standardi, ki so
nujni za pridobitev gradbenega dovoljenja (npr. dvigalo je nujno v vseh dvo_ ali več_
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nadstropnih javnih objektih namenjenih vzgoji in izobraževanju). Pojasni, da je bila ocenjena
vrednost projekta sprva znašala 1.500.000 EUR. Z optimizacijo investicije, ponovljenimi

razpisi in pogajanji se je vrednost zniŽalo za pribliŽno 200.000 EUR, zato oöitki o

negospodarnosti niso na mestu.

Tomaž Merše pove, da je s strani občine Vodice prejel informacijo, da bo igrišče manjše. Na
dnevnem redu je tudi Sklep o soglasju za oblikovanje predvidenega števila oddelkov v Vrtcu
Škratek Svit Vodice, po katerem se predlaga takojšnje oblikovanje 9 oddelkov, ob izkazanih
potrebah bo oddelkov 10' lzpostavi problematično branje predpisa, ki naj bi sluŽil kot

argument za kuhinje v Vrtcu, kije prenehalo veljati v letu odprtja Vrtca, vendar se nanj občina
Vodice sklicuje še danes. Prav tako ni bilo podanega konkretnega in utemeljenega odgovora,
zakaj je boljše, da sta kuhinji šole in vrtca ločenl.
Żupan izrazi mnenje, da je z vidika logističnih, higienskih in drugi pogojev ter zagotavljanja
nemotene prehrane bolje, da sta kuhinji v zavodih dve. V primeru kakršnihkoli teŽav v
kuhinjah zavodov je laĄe najti rešitve za pripravo 300-500 obrokov kot za pripravo 800-
't000 obrokov. Potrebno je tudi poudariti, da se obroki vrtčevskih otrok zaradi starostne
razlike razlikujejo od obrokov osnovnošolskih otrok, saj so prilagojeni starostim skupinam.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih. 'ĺ2 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

4 POROCTLO O OPRAVLJENEM NADZORU DPREGLED NAMENSKOSTI IN

sMoTRNosTI PoRABE SREDSTEV oBčlNsKEGA PRoRACUNA zA IZDATKE
ZA BLAGO lN STORITVE V OKVIRU OBCINE VODICE(

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazložitev je podala Andreja Rahne, predsednica Nadzornega odbora obcine
Vodice. Namen in cilj nadzora je bil preveriti namenskost in smotrnost porabe sredstev
obcinskega proračuna, s poudarkom na izdatkih za blago in storitve, na sledečih postavkah.

zaloŽniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, drugi splošni material in storitve,

tekoče vzdževanje drugih objektov, plačila po podjemnih pogodbah, sodni stroški, storitve
odvetnikov, sodnih izvedencev' tolmačev in notarjev ter drugi operativni odhodki. V poročilu
je navedena dokumentacija, ki je bila v okviru nadzora pregledana.
Andreja Rahne izpostavi postavkĺ, ki se nanašata na agromelioracijo in komasacijo. Nadzorni
odbor ugotavlja, da je občina Vodice delovala gospodarno, vendar z vloženo vlogo za
pridobiteł nepovratnih sredstev v letu 2017 ni bila uspeŠna, zato naj bi se v letu 2018
postopek ponovilo. lzpostavi tudi vĺsoke stroške odvetniških storitev, ki so nastali zaradi
zaključevanja zadev iz preteklih mandatov. občina Vodice je glede namenske in upravicene
rabe sredstev postopala skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, prav tako ustrezno
vodi računovodske in druge evidence ter pripadajočo dokumentacijo. Glede na posredovano
dokumentacijo Nadzorni odbor nima večjih pripomb terizdaja pozitivno mnenje.

Pred razpravo Župan pritrdi, da je bila vloga za agromelioracijo zavrnjena zaradi
nepravočasno pridobljenega pravnomočnega sklepa s strani ministrstva' V letošnjem letu je

bila vloga ponovno vloŽena in se upravičeno priöakuje pridobitev nepovratnih sredstev in tudi

5

33.3.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanit s poročilom o
opravljenem nadzoru >Pregled namenskosti in smotrnosti investicije
v-dozidavo ter rekonstrukcijo obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice<.



samo izvedbo. Pojasni, da odvetnik zaključuje delo na zadevah iz preteklih mandatov in se v
zadnjih letih niso najemale nobene nove pravne storitve.

Razprava:

Anton Kosec poda pobudo za ustanovitev skupne občinske uprave, ki bi omogočala
zaposlitev pravnika za zastopanje občin v sodnih in upravnih postopkih. občinska uprava
naj prouči dżavni predpis, ki se nanaša na občinsko pravobranilstvo in kaj omogoča' Anton
Kokalj izrazi nestrinjanje in v zdruŽevanju občinskih uprav vidi popuščanje moči občin.
Żupan pove, da je občinska uprava Že pripravila osnutek predlogov skladno z novim
pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske
uprave, kije pričel veljati 14.6' 2018. Po Zakonu o financiranju občin se bo v letu 2020 višina
sofinanciranja povecala za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, kijo opravlja skupna
občinska uprava. Na prvi koordinaciji z żupani občin, ki so vkljucene V medobčinsko upravo,
bo opravljen pregled moŽnih dodatnih nalog za izvajanje v okviru Medobčinskega
inšpektorata in redarstva.

Sprejet je bil naslednji sklep

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

Sklep je bi! sprejet soglasno.

5 LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODICE D.O.O. ZA LETO

=====-!!!-!_;jł:::9:==================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala Katarina Tavčar, Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.
Predstavi glavne aktivnosti in delo javnega podjetja. Za poslovanje podjetja je razviden
preseŽek prihodkov nad odhodki v višini 31.439,24 EUR. Poslovodstvo podjetja je
predlagalo, da se za kritje prenesene izgube iz leta 2016 1.623,77 EUR nameni ustvarjeni
čisti dobiček iz leta 2017 v enaki višini, preostanek v višini 29.815,47 EUR pa ostane na
kontu skupine 93 kot nerazporejen dobiček, predviden kot rezerva za kritje nepredvidenih
stroškov, povezanih z morebitnimi večjimi okvarami na javnih sistemih v upravljanju podjetja

ali drugim i nepredvidlj ivimi aktivnostmi zagotavljanja javnih sluŽb.

Franc Kosi, predsednik Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o.,
pojasni, da se je Nadzorni svet predhodno seznanil z letnim poročilom ter ga v celoti ocenil
kot ustreznega za sprejem s strani občinskega sveta občine Vodice. Prav tako 1e izrazil
strinjanje tudi z ostalimi predlaganimi sklepi, ki zadevajo poslovni izid podjetja v preteklem
letu.

Gradivo je obravnaval odbor za komunalo in urejanje prostora ter ga ocenĺl kot primernega
za potrditev s strani oböinskega sveta.

Razprava:

JoŽe Podgoršek predlaga dopolnitev njegove razprave pod 3. točko odbora za komunalo in
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občinski svet občlne Vodice se je seznanil s poročilom o
opravljenem nadzoru >Pregled namenskosti in smotrnosti porabe
sredstev občinskega proračuna za izdatke za blago in storitve v
okviru občine Vodice<<.

33.4.1
SKLEP:



urejanje prostora, ki se je nanašala na evidentirane vodne izgube Vezane na nelegalne
priključke.

Antona Kokalja, Vezano na nenehno priključevanje novih uporabnikov, zanima ocena
Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o' glede izkoriščenosti obstoječega vodovodnega
sistema.
Miran Sirc pojasni, da ocenjena stopnja izkoriščenosti vodovodnega omreŽja trenutno znaša
pribliŽno 78 vo, kot je razvidno tudi z gradiva pod točko 6 >Sklep o potrditvi cen storitve
obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice na podlagi elaborata
o oblikovanju cen(.

Anton Kokalj zastavi vprašanje, ob kakšnimi pogoji se zagotavlja točenje bazenov iz
hidrantnega omreZla.
Katarina Tavčar pojasni, da točenje vode za bazene iz hidrantnega omreŽja poteka po

ustaljenem postopku in pod nadzorom pristojnega gasilskega društva. Javno podjetje
Komunala Vodice d.o.o. storitev zaračunava po veljavnem ceniku (tj seštevek
nesubvencĺonirane cene pitne vode in okoljske dajatve).

Rok Cankar zastavĺ vprašanje, kaj je vzrok za nastanek izgub pri nekaterih dejavnostih
Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o., ki so navedene V poročilu.
Katarina Tavčar pojasni, da so stroški pravilno razporejeni in temeljijo na podlagi natančno
izračunanih neposrednih stroškov posamezne dejavnosti. Na posameznih stroškovnih mestih
se pojavljajo izgube povezane z nepredvidenimi okvarami.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA: 11članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 ölanov;
7A'. ll clanov;
PROTI: / .
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občinski svet občine Vodice kot skupščina Javnega podjetja
Komunala Vodice, d.o.o. sprejme sklep:

- da je seznanjen s pozitivnim poslovaniem podietia, ki ie z
izvajanjem vseh dejavnosti v letu 20í7 ustvarilo dobiček v
višini 31.439,24€;

- da je seznanjen z višino prenesene nekrite izgube iz leta 2016 v
znesku 1.623,77 €, kl se v celoti pokrije iz doseženega dobička
poslovnega leta 20'17, tako da višina preostalega dobička
znaša 29.8í 5,47 €,;

- da preostali bilančni dobiček v višini 29'815,47 € ostane na
kontu skupine 93, definiran kot nerazporejen dobiček,
predviden kot Íezenta za krltje nepredvidenih stroškov,
povezanih z morebitnimi večjimi okvarami na javnih sistemih v
upravljanju podjetja ali drugimi nepredvidljivimi aktivnostmi
zagotavliania javnih služb.

33.5.í
SKLEP:

33.5.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice kot skupščina Javnega podjetja
Komunala Vodice, d.o.o. sprejme Letno poročilo Javnega podjetja
Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2017.



Sklep je bil sprejet.

6 SKLEP O POTRDITV! CEN STORITVE OBVEZNE
SLUŽBE osKRBA s PtTNo VoDo V oBcINl
ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN . PREDLOG

GOSPODARSKE JAVNE
VODICE NA PODLAGI

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Żupan predlaga, da se uvodna obrazloŽitev poda sočasno s točko 6 >Sklep o potrditvi cen
storitve obvezne gospodarske javne sluŽbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice na podlagi
elaborata o oblikovanju cen - predlog< in točko 7 >Sklep o potrditvi cen storitve obvezne
gospodarske javne sluŽbe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v
občiniVodice na podlagi elaborata o oblikovanju cen _ predlog<.

Uvodno obrazložitev je podala Katarina TavÖar, Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.
Cene storitve obeh obveznih gospodarskih javnih sluŽb so določene skladno z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluŽb
varstva okolja. V okviru finančno računovodskih moŽnosti, proračunskih moŽnosti ter
upoštevajoč čim bolj realne razmere na terenu so bili pripravljeni predlogi cen na način, da
se mesečna poloŽnica za Vse uporabnike nekoliko zniža. Predlagane nove cene pričnejo
veljati s 1.7.2018. Podrobna obrazloŽitev je razvidna iz gradiv in obrazložitve v prilogi.

Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za komunalo in urejanje prostora ter elaborat ocenil
kot primeren za potrditev s strani občinskega sveta.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

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

Sklep je bil sprejet.

7 SKLEP O POTRDITVI CEN STORITVE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE oDVAJANJE IN clŠceľle KoMUNALNE lN PADAVINSKE oDPADNE
VODE V OBCINI VODTCE NA PODLAGI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN _

=====ľ::Ło-:========================================================
Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽĺtev je podala Katarina Tavčar, Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.
sočasno z obrazloŽitvijo pod točko 6 >Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske
javne sluŽbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice na podlagi elaborata o oblikovanju cen -
predlog<.
Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za komunalo in urejanje prostora ter elaborat ocenil
kot primeren za potrditev s strani občinskega sveta.
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33.6.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice se je seznanil z Elaboratom o
oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s
pitno vodo v občini Vodice za leto 20í8 in na njegovi osnovi sprejema
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v občiniVodice.

Razprave ni bilo.



občinskl svet občine Vodice se je seznan|! z Elaboratom o
oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne sluŽbe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občlni Vodice
za leto 20í8 in na njegovi osnovi sprejema Sklep o potrditvl cen
storltve obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpa dne vode v občiniVodice.

33.7.1
SKLEP:

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 ćlanov;
7A: 11članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.

8 SKLEP o soGLAsJU zA oBLIKoVANJE PREDV|DENEGA Šľevlu oDDELKoV
v VRToU ŠxRArex sVlT VoDlcE - PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Vrtec Škratek Svit Vodice je skladno z odredbo o

normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje občino Vodice kot

ustanoviteljico zavoda prosil za soglasje za oblikovanje 14 oddelkov v šolskem letu

2018ĺ2019 (9 oddelkov v vrtcu Škratek Svit Vodĺce, 3 oddelke v vrtcu Enota Skaručna, 2
oddelka v vrtcu Enota Utik). Število oddelkov v vrtcu Škratek Svit Vodice ostaja v podobnih

okvirih kot v tekočem letu, zato tudi odstopanj od predvidenih finančnih posledic na proračun

občine Vodice ne bo.

Razprava:

V razpravi je sodeloval Anton Kokalj' ki zastavi vprašanje glede predvidenega števila
oddelkov po izgradnji dveh novih oddelkov v vrtcu Vodĺce. Zanima ga, kako bo potekalo
lzvĄanje predšolske vzgoje v času gradnje'
Żupán poue, da je v šo-lskem letu predvideno 14 oddelkov (9 oddelkov v vrtcu Škratek Svit
Vodice, 3 oddelki v vrtcu Enota Skaručna, 2 oddelka v vrtcu Enota Utik). lz priloŽenega

čakalnega seznama je razvidno, da 20 otrok še ne izpolnjuje pogojev za sprejem v vrtec,

zato še ni izkazane potrebe po dodatnem, petnajstem, oddelku. otroci, ki obiskujejo enoto
Vodĺce, bodo s 26.6'2018 nameščeni v enoto Skaručna (3 oddelki) in enoto Utik (poleg

obstoječih 2 oddelkov bosta 2 ali 3 učilnice namenjene začasnĺm oddelkom vrtca). S selitvijo
se bodo dela na objektu intenzivirala.

Margareta Barle zastavi vprašanje, kako bo občinaVodice ukrepala, ce 1.9.2018 vrtec ne

bo dokončan.
Żupan pojasni, da glede na sklenjeno pogodbo in trenutno dinamiko izvajanja del ni razlogov,
nepravočasno dokončanje projekta. Po pogodbi in terminskem planu naj bi bila faza B, ki

predstavlja igralne prostore, zaključena V mesecu juliju. V primeru zamud bi se za namen
začasne namestitve otrok uporabljala dvorana na Skaručni ali v Utiku' Za otroke bo vsekakor
ustrezno poskrbljeno.

JoŽe Podgoršek zastavi vprašanje, ali noben otrok na čakalni listi še ni bil zavrnjen. obenem
ga zanimá, ali bo prihod otrok v vrtec po reorganizaciji dela moŽen šele ob 6.30 uri, kot so bili

obveščeni nekateri starši. Poda pobudo, da se zagotovi prejšnji prihod.

Żupan pritrdi prvemu vprašanju. Podpre pobudo glede moŽnosti prihoda v vńec ob 6.00 uri

Ąutraj, ki bo posredovana tudi vodstvu vrtca Skratek Svit Vodice.
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občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o
predvidenega števiIa oddelkov v vrtcu Skrate
leto 20í8/2019.

soglasju za oblikovanje
k Svit Vodice za šolsko

33.8.í
SKLEP:

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA. 12 članov;
PROTI: i .

Sklep je bil sprejet soglasno.

9 ODLOK O TURTSTICNT TAKSI V OBCINT VODICE - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Dne 15. 3. 2018 je pricel veljati Zakon o spodbujanju
razvoja turizma, na podlagi katerega morajo občine sprejeti občinske predpise, s katerimi
bodo uredile področje turistične takse. Med osnutkom in predlogom odloka o turistični taksi v
občiniVodice ni bilo nobenih sprememb.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

33.9.í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o turistični taksi v občinl
Vodice.

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

ío oDLoK o REBALANSU PRoRACUNA oBcINE VoDIcE zA LETo 2018 _

PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala Barbara Kovačič. V predlogu rebalansa proračuna so skupni
prihodki ocenjeni v višini 8.186.647 EUR in so za 577'3o0 EUR niŽji kot v sprejetem
proračunu za leto 2018. V obrazloŽitvi so navedene predlagane spremembe na prihodkovni
strani in razlogi za njihove spremembe: uskladitev s pričakovano realizac|jo, zaradi prenosa
izvajanja investicij (tj. Krvavški vodovod, projekti LAS Za mesto in vas) se zniŽuje realizacija
transfernih prihodkov ter višina zadolŽevanja v letu 2018. občina Vodice se v letu 2018 lahko
zadolži v višini 1.224.830,34 EUR za financiranje projektov nadgradnje sistema odvajanja
komunalne odpadne vode in izgradnja povezovalnega kanala C0, oskrba s pitno vodo na

območju zgornje SaVe, rekonstrukcija in dograditev vrtca Skratek Svit.

V predlogu rebalansa proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 8.545.741 EUR in so za
218'206 EUR niŽji kot v sprejetem proračunu za leto 2018. V obrazloŽitvi so navedene
proraöunske postavke, ki se zniŽuje1o zaradi pomanjkanja sredstev in zamika izvajanja
investicij, ter proracunske postavke, kĺ se povecuje1ozaradi povečanja odhodkov.

Żupan dopolnĺ, da vsi načrtovani projekti ostajajo načrtovani v proračunu in bodo tudi

realizirani, vendar se sredstva prilagajajo glede na realno dinamiko njihovega izvaiania.
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Razprava:

Anton Kosec predlaga preimenovanje proračunske postavke 043219 Ureditev lokalnih cest v
Šinkovem Turnu -- tekoče vzdrŽevanje v Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu
investicijsko vzdževanje in obnove. Proračunska postavka se zniŽuje iz 10.000 EUR na

2.ooo EUR. Zastavi vprašanje,za kakšen namen bodo porabljena sredstva, in poda predlog,
da se navedena proračunska postavka umesti v Načń razvojnih programov.

Żupan pojasni, da se v letu 20'ĺ8 sredstva namenjazaizvedbo geodetskih storitev, s katero
bo izvedena tudi dodatna parcelacija za širitev obstoječih cest. V nadaljevanju je predvidena
ureditev zemljiškoknjiŽnih razmerij in nato še ceste. Na drugem odseku ceste so bila Že

izvedena najnujnejša vzdževalna dela, medtem ko pred upravno enoto sočasno teöe
postopek pridobitve lastništva zemljišč v javnem interesu za občinske ceste.

JoŽe Podgoršek izraziskrbzaradizniŻanja proračunske postavke 044119 Komasacija J, V in
Z del občine Vodĺce iz 445'OoO EUR na 5.000 EUR, večji del sredstev se zamika v leto 2020.
Navkljub teŽavam pri pridobivanju podpisov je bilo na odboru za kmetijstvo in turizem
podanih več predlogov za nadaljevanje aktivnosti povezanih s komasacijo.

Mat1až Gorčan pojasni, da se v letu 2018 nadaljuje pridobivanje soglasij za izvedbo
komasacije. V letu 2019 je načrtovan začetek postopka priprave dokumentac|je za pridobitev
odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije ter odločbe o nepovratnih sredstvih s strani
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeŽelja. FiziÖna izvedba je
pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev in je predvidena v letu 2020. Na podlagi
navedenega se usklajujejo zneski tudiv Načrtu razvojnih programov.

Sprejeta sta bila naslednji amandma in sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 clanov;
7A. 12 članov;
PROTI: i .

Sklep je bil sprejet soglasno.

občinski svet občine Vodice sprejme odlok odlok o rebalansu
proračuna občine Vodice za leto 2018.

33.í0.2
SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 ölanov;
7A: 11članov;
PROTI: i.
Sklep je bil sprejet.

11 SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NACRTU RAVNANJA Z
NEPREM|CN|M PREMoŽENJEM oBclNE VoDIcE zA LETo 2018 - PREDLoG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

33.í0.í
AMANDMA:

občinski svet občine Vodice sprejme amandma, da
postavka 043219 Ureditev lokalnih cest v Sinkovem
vzdrŽevanje preimenuje v Ureditev javnih poti v Š|n
investicijsko vzdrŽevanje in obnove. Postavka se
razvoinih programov

se proračunska
Turnu - tekoče
kovem Turnu -
uvrsti v Načrt
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Uvodno obrazloŽitev je podal MatjaŽ Gorčan. Zakon o stvarnem premoŽenju drŽave in

samoupravnih lokalnih skupnosti zahteva, da se vsako pridobivanje in razpolaganje z
nepremicnim premoŽenjem uvrsti v načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem, razen V

primeru ĺzjem. Načrt pridobivanja nepremičnega premoŽenja se načrtuje v orientacijski
vrednosti 262.684,34 EUR' načrt razpolaganja z nepremičnim premoŽenjem pa se načrtuje v
orientacijski vrednosti 121.007 ,22 EUR. Nepremičnine so navedene v prilogah gradiva'

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

33.í 1.í
SKLEP:

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem občlne Vodice za leto 2018.

Glasovanje:
Prĺsotnih: 'ĺ2 članov;
ZA. 11članov;
PROTI: i .

Sklep je bil sprejet.

í2 SKLEP o DoLoctTVI VREDNosTl PRAVNIH PosLoV - lzJEME oD oBVEZNE
VKLJUclTVE V NAcRT RAVNANJA z NEPREMIčNIM PREMoŽENJEM oBclNE
VODICE ZA LETO 2018 _ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazložitev je podal Župan. Vključenost stvarnega premoŽenja v načrte ravnanja s
stvarnim premoŽenjem je formalni pogoj za pričetek izvedbe postopkov pridobivanja oziroma
razpolaganja s stvarnim premoŽenjem. lzjemoma lahko lokalna skupnost sklepa tovrstne
pravne posle izven navedenih načrtov. Kvote sprejme obcinski svet na predlog Župana, ĺn

sicer lahko občina Vodice v letu 20'ĺ8 sklene:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoŽenja obcine Vodice za

leto 2018 oziroma 52.536,87 EUR,
- 2Oo/o skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoŽenjem občine Vodice

za leto 2018 oziroma24.201,44 EUR,
- pri posamičnem poslu ravnanja z nepremičnim premoŽenjem vrednost posamezne

nepremiÖnine ne sme presegati 5.000,00 EUR'
- k posamičnemu poslu ravnanja z nepremičnim premoŽenjem predhodno poda soglasje

občinski svet občine Vodice.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

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

13 SKLEP O IMENOVANJU OBCINSKE VOLILNE KOMISIJE OBCINE VODICE -
PREDLOG

33.12.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o doloěitvi vrednosti
pravnih poslov za katere vkliučitev v obvezni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Vodice za leto 20í8 ni obvezen
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Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podala Kristina BoŽič. Na spletni strani in oglasni deski občine
Vodice je bil objavljen javni poziv za predlaganje kandidatov za člane občinske volilne
komisije, ki je bil poslan tudi političnim strankam in listam, ki so trenutno zastopane V

občinskem svetu občine Vodice. Ker na podlagi javnega poziva v roku ni bilo predlaganih
dovolj članov za sestavo občinske volilne komisije, podan pa tudi ni bil noben predlog za
predsednika in njegovega namestnika, je občinska uprava pridobila soglasja k imenovanju s
strani manjkajočih treh kandidatov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je gradivo predhodno obravnavala in

ga ocenila kot primernega za obravnavo na seji občinskega sveta.

Razprava:

Razpravljal je Anton Kokalj, ki pripomni, da bi si Želel, da občinska uprava ob nezadostnem
številu prejetih predlogov ponovno pozove vse svetniške skupine k podaji predlogov.

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
ZA.12 ölanov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

í4 oDLoK o SPREMEMBAH lN DoPoLN|TVAH oDLoKA o USTANoVITV! SVETA
zA PREVENTIVo IN VzGoJo V GESTNEM PRoMETU oBčlNE VoDIcE -
PREDLoG, SKRAJŠAN! PosToPEK

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podal župan. Trenutno veljavnĺ odlok o ustanovitvi sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obcine Vodice doloca, da je svet ustanovljen kot
posvetovalno telo Župana, kar je bilo v skladu z določbami Zakona o voznikih, ki je z dnem
uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah v celoti prenehal veljati.
Po novi zakonodaji svet deluje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa
lokalne skupnosti.
Kristina BoŽič dopolni, da se sočasno predlaga tudi uskladitev določb 1. člena skladno s
Spremembami in dopolnitvami Statuta oböine Vodice z dne 20. 3.2018.

Ker gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev se v skladu z 80. členom Poslovnika
občinskega sveta občine Vodice predlaga sprejem odloka po skrajŠanem postopku'

33.13.í
SKLEP:

občinski svet občlne Vodice sprejme Sklep o imenovanju občinske
volilne komisije v sestavi:

- predsednik: Janko Bilban, Dobrurěa 18,1217 Vodice,
- namestnica predsednika: lrena Svara Strojin, Kamniška cesta

51 a,1217 Yodice, ,- članica: Greta Rozman, Pot na crno 9a, 12'17 Yodice,
_ namestnica članice: Milena Kristan, Selo 26, 1217 Yodice,
- članica: Marija Borčnik, Selo í9 a,1217 Vodice,
- namestnik čIanice: Anton Jeras, Jegriše 17,1217 Vodice,
- ělan: Sašo Sodnik, Utik 26, 12í7 Vodice in
_ namestnik člana: Jernej Srebot, Ob grabnu 11,1217 Vodice.
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Razprava:

Razpravljal je Anton Kosec, ki predlaga spremembo zadnjega stavka prvega odstavka 5.

člena tako, da glasi: >Predsednika, namestnika predsednika in člane na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet občine Vodice<.

Po razpravĺ so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep je bil sprejet soglasno.

33.14.2
SKLEP:

občinski svet občine Vodice spľejme sklep o obravnavi odloka o
ustanovltvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Vodice po skrajšanem postopku.

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

Sklep je bil sprejet soglasno

33.í4.3
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
A. 12 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

15 PoBUDE, PREDLoGI, VPRAŠANJA

Peter Podgoršek zastavi vprašanje, kako poteka gradnja kanalizacijskega omreŽja.
Żupan pojasni, da je stanje projekta na dan 14. 6. 2018 izkazovalo, da je izgrajenih 245
metrov kanalizacije na območju občine Vodice. Dela, ki so se pričela ob avtocesti v smeri
Ljubljana - Povodje, potekajo skladno z načrti. Kot je bilo Že večkrat poudarjeno, bodo v letu
20'ĺ8 dela potekala po travnikih, poljih in cestah, kjer ni stanovanjskih objektov, v letu 2019
pa se začne gradnja tudi v Polju, delu Bukovice in Utika.

Mija Cankar zastavi vprašanje, kdaj je predviden pricetek delovanja radarja na Kamniški
cesti. Zastavi vprašanje, kako je mogoce ukrepati v zvezi z zaznanim tovornim prometom
nad 7,5 ton na KamniŠki cesti.
Żupan pove, da je radar pričel s ponovnim delovanjem dne 19' 6' 2018. občina Vodice ni

dosegla popolne prepovedi tovornega prometa nad 7,5 ton, temveč je bil zgolj sprejet sklep o

omejitvi hitrosti za Vsa vozila na 40 km/h. BeleŽimo skoraj 20 Yo zmanjšanja prometa na
Kamniški cesti zaradi izvedenih ukrepov za umir1anje prometa. obenem se s predstavniki

33.í4.1
AMANDMA:

občinski svet občine Vodice spreime amandma, da se zadnji stavek
prvega odstavka 5. člena spremeni tako, da glasi: >Predsednika,
namestnika predsednika in člane na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet občine
Vodice<.
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Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ter Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji izvajajo redne koordinacije za izgradnjo obvoznice Vodice, za
katero bo vloŽena vloga zaizdajo gradbenega dovoljenja v letošnjem letu.

Anton Kosec ocenjuje, da se z nerednim sklicevanjem sej občinskega sveta krši Poslovnik
občinskega sveta občine Vodice, ki določa, da se seje praviloma sklicujejo vsak mesec,
lazen v času poletnih počitnic. Z mesečnim sklicem sej bi se zagotovilo boljše poznavanje
gradiva in kvalitetnejše delo občinskih svetnikov.

Župan odredi odmorob 21.10. Sejo zapustita Anton Kokalj in Margareta Barte 21.15. Župan
je ob preverjanju prisotnosti ugotovil, da je na seji prisotnih 10 članov občinskega sveta.

Razpravi se pridruŽijo predstavniki Civilne iniciative Repnje, v sestavi MatjaŽ Jarc, Silva
Zorman, Simona Zorman in Simona Prevorčnik, na osnovi vnaprej posredovane prošnje za
udeleŽbo na seji z namenom podati pojasnila o problematiki, s katero se soočajo prebivalci
ob parceli 193/1 k.o. Repnje. Svetnike seznanijo z vsebino dopisa, ki je priloga temu
zapisniku. V imenu neposrednih sosedov ob navedeni parceli in ostalih članov Civilne
iniciative Repnje na občinski svet naslovijo sledeča vprašanja:

- Kakšna je opredelitev svetnikov in Župana do dodatnega avtoprevozniškega centra, v
okviru razvojnih načrtov in potreb občine ter zagotavljanja kvalitete bivalnih 'azmer za
Repljane?

- ZakĄ občinski svet ne sodeluje z Županom in usklajuje idejnih rešitev o tako
pomembnih spremembah občinskega prostorskega nacrta z vaščani ter civilno
iniciativo, ampak le v oŽjem krogu s pobudnikom in njegovo odvetnico?

Mojca Ločniškar razume stĺsko prebivalcev Repenj, zato pobude P-036-RE od samega
začetka ne podpĺra. Meni, da primer kaŽe na pomanjkanje vizije in strategije občine Vodice,
na kar opozarja Že od svojega prvega mandata.

Po končani razpravi se je Župan zahvalil svetnikom in jih povabil na proslavo ob dnevu
drŽavnosti in 25. obletnici delovanja Prosvetnega društva Vodice, ki bo 22. 6. 2018 v
Kulturnem domu Vodice. Żupanje sejo zaključil ob 21.45 uri.

Zapisala:

KajaZupanek, dipl. kom. (UN)
ilt Vod rce
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