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ZAPISNIK

2. redne seje občlnskega sveta občine Vodice, kije bila V torek, 18. decembra 2018, ob
17.00 V sejni sobi občĺne Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

Prisotni ělani občinskega sveta: Żiga JaneŽič, Luka Ro?man, Tilen Jeraj, Rudi Kopač,
Silva Kralj, Miran Vertačnik, dr. JoŽe Podgoršek, Milan Čebulj, Margareta Barle, Anton
Kosec, ddr. TomaŽ Gyergyek, Anton Kokalj, Maja Drešar, Jaka Šimnovec prihod pri 1' točki,
Branko Bogovič prihod pri 1. točki.

Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še: Majda Peterlin, direktorica
oböinske uprave; KĄa Zupanek, občinska uprava; Barbara Kovačič, občinska uprava; Mat1aŽ
Gorčan, občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava; Andreja Rahne, predsednica
Nadzornega odbora v mandatu 2014-2018; Natalija Rus, Kopitarjev glas.

Sejo je vodit Župan Aco Franc Śušŕar' Zapisnik je pisala Kaja Zupanek, občinska uprava
občine Vodice.

UGoToVlTEV sKLEPcľosľl

Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 17:00 prisotnih 12 članov občinskega sveta
občine Vodice. Żupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista
prisotnosti je priloŽena origĺnalu zapisnika.

1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrditev pred|agal dnevni red.

SeJi se pridruŽi Jaka Šimnovec ob 17.07 uri.

Razprava:

Anton Kokalj izrazi nestrinjanje z obravnavo točk, vezanih na proračun občine Vodice (od 8.

do vključno 13. točke) iz razloga, ker novokonstituĺrani občinski svet še ni seznanjen s
tekočimi in načńovanimĺ investicijami' Predlaga umik navedenih točk z dnevnega reda.

Anton Kosec se strinja s predlaganim umikom točk, saj se mu zdi dnevni red preobseŽen.
Predlagan postopek obravnave osnutkov proračunov, ki so najpomembnejši splošni akti
občine Vodice' pred imenovanjem delovnih teles se mu ne zdi primeren in je v nasprotju z
dosedanjo prakso dela občinskih svetov.

Dr. JoŽe Podgoršek izrazi podporo predlogu za umik na proračun vezanih točk z dnevnega
reda. Priporočilo ZdruŽenja občin Slovenije na 32. strani Priročnika za delo občinskih
svetnikov je' da o predlogu proračuna razpravljajo vsa delovna telesa obÖinskega sveta.

Tilen Jeraj izrazi podporo predlogu za umik na proračun vezanih točk z dnevnega reda' Kot
član sveta, kateremu teče prvi mandat, izrazi nujo, da se osnutki proračuna najprej
obravnavajo na sejah delovnih teles.



Se/ se prĺdružĺ Branko Bogovič ob 17.18 uri'

Żupan poudari, da sta proračuna za ĺeti 2019 ĺn 2O2O v osnutku zgolj preslikava sprejetih
Načrtov razvojnih programov in podlaga za realizacijo projektov v izvď1anju. občinskim
svetnikom pojasni razloge za umestitev točke na sejo občinskega sveta še pred
imenovanjem delovnih teles občinskega sveta:

- Veljavni proračun za leto 2018 ne nudi pravne podlage za pričetek postopkov
pridobivanja kreditov, ki bodo potrebni ob sočasni gradnji kanalizacije c0, ki naj bi v
mesecu marcu posegala Že v naselja Polje, Utik in Bukovica.

- Pridobivanje kreditov in izbor izvajalca za sočasno gradnjo, ki sta vezana na
terminske načrte, dinamiko dela izvajalcev na projektu C0 in usklajeno pogodbo z
Ministrstvom za okolje in prostor, je potrebno izvesti zakonito na podlagi zagotovljenih
finančnih virov. Glede na predlagan umik točk vezanih na proračun občinski svet
tvega, da se bodo postopki bistveno podraŽili, da se bo gradnja za več, mesecev
zamaknila in da bodo morali ljudje več mesecev dostopati do svojih domov preko
gradbišč'

- obenem je nujno zagotoviti sredstva za agromelioracijo, ki se na terenu že izvĄa.
Pozen podpis pogodbe na podlagi odločbe ministrstva za pridobitev nepovratnih
sredstev je razlog, da dela niso bila zaključena v tekočem letu.

- Projekt dograditve in rekonstrukcije vrtca Škratek Svit Vodice je zaključen, zato bo v
prihodnjem letu Eko skladu predana dokumentacija, na podlagi katere bo na
prihodkovnĺ strani proračuna priliv nepovratnih sredstev, s katerimi bodo poplačana
dela izvajalca'vrtca.

- obstoječi projekti, ki so bili v preteklih letih potrjeni v proračunih in načrtih razvojnih

- programov, se le na tak način lahko zakonito in pravočasno izvedejo.
Zupan v Želji po zasledovanju dobrobiti za Vse občane predlaga, da se občinski upravi
omogoči, da predvsem novim svetnikom predstavi celotno sestavo proračuna, vire prihodkov
in načrtovane investicije ter se nato opravi kvalitetna razprava o osnutku proračunov.

Anton Kokalj meni, da navedena dejstva niso upravičljiv razlog za sprejemanje proračunov
pod časovnim pritiskom, s čemer se strinja dr. JoŽe Podgoršek, ki predlaga, da se v primeru
časovne stiske občinski svet sestane dvakrat V enem mesecu'

Ker je Nadzornemu odboru potekel mandat in bi bĺla obravnava 5. in 6. točke v nasprotju s
37. členom Statuta občine Vodice in 32.a členom Zakona o lokalni samoupravi, Anton Kosec
poda predlogza umik navedenih točk z dnevnega reda.

š
Zupan pojasni, da sta bili obe poročili nadzornega odbora spĘeti v prejšnjem mandatu. V
Želji po večji obveščenosti članov občinskega sveta je predsednica, katerije potekel mandat,
ponudila moŽnost, da zaključni poročili predstavi tudi občinskemu svetu v tekočem mandatu.

SpĘeti so bili naslednjisklep:

2.í.í SKLEP občinski svet oběine Vodice spĘme sklep, da se z dnevnega rada
umakne naslednje točke:

8. odlok o proračunu občine Vodice za leto 2019 - osnutek
9. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoŽenjem občine

Vodice za leto 2019 - predlog
10. Sklep o doloěitvi vľednosti pravnih poslov - izjeme od obvezne

vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem
občine Vodice za leto 2019 - predlog

íí. odlok o proračunu občine Vodice za leto 2020 - osnutek
12.Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Vodice za leto 2020 - predlog
í3. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov - izieme od obvezne
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vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim
občine Vodice za leto 2020 _ predlog

premoženjem

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 9 članov;
PRoTl: 4 člani.
Sklep je bil sprejet.

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA: 10 članov;
PRoTl: 4 član.
Sklep je biI spĘet.

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ4 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 PREGLED rN POTRDITEV ZAPTSNIKA 1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE
OBCINSKEGA SVETA OBCINE VODICE

--------
Zapisnik je objavljen v gradivu, ki je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo.
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občinski svet oběine Vodice sprejme sklep, da se z dnevnega rada
umakne naslednji točki:

5. Poročilo o opravljenem nadzoru >Pregled namenskosti in
smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna pri
proračunskem uporabniku osnovna šola Vodice<

6. Poročilo o opravljenem delu Nadzornega odbora oběine
Vodice v letu 20í8

2.1.2 SKLEP

občinski svet občine Vodice za2. redno sejo potrjuje nasIednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregted ln potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje

občinskega sveta občine Vodice
3. Pregled in potrditev zapisnika í. dopisne seje občinskega

sveta občine Vodice
4. Sktep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega

sveta občine Vodice - predlog
5. SkIep o začasnem financiranju občine Vodice v obdobju od

januarja do marca 2019 - seznanitev
6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izraěun Nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 _ predlog
7. Sklep o nadaljevanju nedokončanih postopkov spĘemanja

splošnih aktov občine Vodice - predlog
8. Progľam dela občinskega sveta občine Vodice za leto 2019 _

predlog
9. Pobude, predlogi, vprašanja

2.1.3 SKLEP



Razprava:

Anton Kosec predlaga dopolnitev zapisnika pod 3' točko, kot je razvidno s sklepa 2.2.1

Po razpravi sta bĺla sprejeta naslednja sklepa:

Glasovanie:
Prisotnih: 14 članov;
ZA:13 članov;
PROTI: i.
Sklep je bll sprejet.

2.2.ĺ SKLEP oběinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se zapisnik 1' redne
(konstitutivne) seje pod točko 3 >Poročllo občinske volilne komisije o
izidu volitev članov občinskega sveta občine Vodice na lokalnih
volitvah dne í8.1í.20í8( na strani 3, po razpľavi predsednika
občinske volilne komisije Janka BiIbana dopolni s stavkom >Anton
Kosec je izrazil upanje, da se v bodoče take napake ne bodo več
ponovile<<.

2.2.2 SKLEP občinski svet oběine Vodice potrdi zapisnik 1. ľedne (konstitutivne)
seje občinskega sveta občine Vodice s predlagano spremembo.

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

3 PREGLED tN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
oBčlNE VoDlcE

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

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep.

2.3.í sKLEP občinski svet občine Vodice
občinskega sveta občine Vodice.

potrdl zapisnik 1. dopisne seje

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

4 SKLEP o PoTRDlTVt MANDATA NADoMESTNE cl_łľĺlce oBctNsKEGA
SVETA OBCINE VODTCE - PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Na 1. redni (konstitutivni) seji občinskega sveta, je
novoizvoljenemu Županu, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana občinskega sveta, prenehal
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mandat člana občinskega sveta na podlagi nezdruŽljivosti funkcij. občinska volilna komisĺja
je sprejela ugotovitveni sklep, da mandat preide na Majo Drešar, kateri je izdala Potrdilo o

izvolitvi.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA:14 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

S tem je potrjen mandat občinski svetnici Maji Drešar za mandat2018_2022'

5 SKLEP o zAcAsNEM FINANCIRANJU oBčtNE VoDlcE V oBDoBJU oD
JANUARJA DO MARCA 2019 _ SEZNANITEV

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

Uvodno obrazloŽitev je podala Barbara Kovačič, občinska uprava občine Vodice. Začasno
financiranje temelji na proračunu občine Vodice za leto 2018. obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov je določen v skladu zZakonom o javnih financah
in odlokom o rebalansu proračunu občine Vodice za leto 2018. V obdobju začasnega
financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v zneskih, spĘetih s sklepom Župana z dne 10.12.2018.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

2.5.1 SKLEP: občinski svet občine Vodice se je seznani! SkIepom o začasnem
financiranju oběine Vodice v obdobju od januarja do marca2Ol9.

Glasovanje:
Prisotnih: 15 članov;
ZA:14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.

6 SKLEP O DOLOCITVI VREDNOSTT TOCKE ZA IZRACUN NADOMESTTLA ZA

======Ľ!9ľ:9j]_1]:Ľ::1::Ľ'=ť:-aa!:]g::Ľ;'=:='=o='=:Ł===========
Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljevanju: NUSZ) je davčni prihodek občinskih proračunov, kĺ se lahko uskladi z rastjo

cen na drobno v Republiki Slovenijĺ. Vrednost točke NUSZ se od leta 2009 ni spremĺnjala
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2.4.1 SKLEP: oběinski svet občine Vodice na podlagi ugotovitvenega sklepa
občlnske volilne komisije oběine Vodice, Maji Drešar, rojeni 4. 9.

1971, Vesca 14, 1217 Vodice, kot naslednji na listi kandidatov Lista
sRcE občine Vodice v 3. volllni enoti, potrjuje mandat članice
občinskega sveta občine Vodice do izteka mandatne dobe
občinskega sveta.



oziroma usklajevala z rastjo cen. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2009 do konca novembra 2018 znaša 13,7 o/o'

V gradivu je podana simulacija vrednosti točke, prihodkov z naslova NUSZ v občinski
proračun in obremenitve zavezancev za plačilo NUSZ glede na:

- obstoječo vrednost točke,
- uskladitev vrednosti točke z inflacijo - povečanje vrednosti točke za 13,7 o/o (cca.

35.991 EUR več prihodkov, cca. 16,8 EUR višja obremenitev zavezancev za plačilo v
prĺmeru pozidanega stavbnega zemljišča z objektom velikosti 180 m2),- povečanje vrednosti točke za 10 o/o (cca' 26.271 EUR več prihodkov, cca. 'ĺ2,2 EUR
višja obremenitev zavezancev za plačilo v primeru pozidanega stavbnega zemljišča z
objektom velikosti 180 m2;,

- povečanje vrednosti točke za7 o/o (cca. 18.389 EUR več prihodkov, cca.8,57 EUR
višja obremenitev zavezancev za plačilo v primeru pozidanega stavbnega zemljišča z
objektom velikosti 180 m2;.

Upoštevajoč predstavljena dejstva je potrebno na seji občinskega sveta določiti vrednost
točke zaizraćun NUsz za leto 2019'

Razprava:

Dr. JoŽe Podgoršek zaradi načrtovane uvedbe davka na nepremičnine v letu 2020 ne bo
podprl predloga za spremembo točke NUSZ za leto 2019, saj naj bi le-ta predstavljala
podlago za izraöun navedenega davka. Glede na predstavljene podatke in letna nihanja v
višinĺ prihodkov z naslova plačila NUSZ poda predlog, da se baza podatkov zavezancev za
plačilo NUSZ ažurira in zagotovi, da bodo vsizavezanci nadomestilo tudi plačali.

Anton Kokalj glede na načrtovano uvedbo davka na nepremĺčnine ter višino proračuna za
leto 2019 (cca.8 milijonov EUR) izrazi nasprotovanje povišanju vrednosti točke NUSZ. Dvig
točke NUSZ namreč ne predstavlja znatnega prihodka za občĺnski proračun. Meni, da bi
dodatne prihodke občina Vodice morala zagotoviti z doslednim evĺdentiranjem vseh
zav ezancev za plačilo nadomestila.

Margareta Barle se pridruŽi mnenju predhodnih razpravljavcev. Doda, da ima občĺna Vodice
v primerjavi z ostalimi občinami višje točkovana stavbna zemljišča glede na njihovo
komunalno opremljenost in posledično tudi višje obremenitve za občane.

Anton Kosec poda stališče, da morajo biti davki zmerni in poravnani s strani vseh
zavezancev za njihovo plačilo. lz navedenega razloga je proti povišanju vrednostĺ točke
NUsz do uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine.

Jaka Šimnovec poudari, da so usklajevanja glede uveljavitve Zakona o davku na
nepremičnine sicer v teku, vendar plačilo davka ne bo potrebno še vsaj v prihodnjih dveh ali
treh letih. V letu 2019 se bo izvajalo zgolj informativno obveščanje prebivalcev o ocenjeni
vrednosti nepremičnin na podlagi Zakona o mnoŽičnem vrednotenju nepremičnin. lz
navedenega razloga meni, da občina Vodice ne bo ravnala gospodarno, če se bo v vseh teh
letih do uvedbe davka odpovedala dodatnim cca. 30.000 EUR letnih prihodkov z naslova
plačila NUSZ.

Żupan pojasni, da je občinska uprava pripravila predlog uskladitve vrednosti točke NUSZ z
inflacijo, kar pomeni, da bi bili občani glede na rast cen obremenjeni enako kot leta 2009.
Doda, da so bile evidence pregledane, dopolnjene in popravljene, zato so v njej sedaj zajeti
vsi zavezanciza plačilo nadomestila. odstopanja med letĺ nastajajozaradi neplačila NUSZ,
pri čemer pa je za postopke izterjave pristojna FURS in ne občina Vodice. V primerjavi s
sosednjimi občinami so Vodice infrastrukturno podhranjene, zato prihodki z naslova NUSZ
predstavljajo konstanten vir prihodkov, s katerimi se zagotavlja nujno potrebna infrastruktura
v občini. Poleg tega je občina Vodice v zadnjih nekaj letih uspela intenzivno črpati evropska
in dżavna sredstva, kar se odraža tudi v osnutku proračunov zaleti 2019 in 2020.
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Ker morebitna uskladĺtev vrednosti točke NUsZ z inflacijo ne predstavlja previsoke
obremenitvezavezancev za njeno plačilo, Luka Rozman poda načelno podporo predlogu za
njeno uskladitev' Poudari, da je treba pĘemke z naslova plačila NUSZ porabiti namensko in

smotrno. Razume pomislek svetnikov, ki so izpostavili nov Zakon o davku na nepremičnine,
uveljavitev katerega bo imela nejasne posledice.

Tĺlen Jeraj zastavi vprašanje, v kolikšnem času bi bila lahko evidenca zavezanlev za plačilo
NUSZ dopolnjena.

Żupan pojasni, da so po zadnji uskladitvi, posodobitvi in dopolnitvi evidence v preteklem letu,

evidentirani vsi zavezanci za plačilo NUSZ in odpravljena odstopanja, ki so se pojavljala.

Jaka Šimnovec pohvali korektno opravljeno delo občinske uprave pri uskladitvi evidence
zavezancev za plačilo NUSZ. Kot primer seznani, da bo sosednja občina Medvode samo za
uskladitev baze podatkov zunanjim izvajalcem plačala okoli 20.000 EUR, medtem ko je to
delo opravila občinska uprava občine Vodice sama.

Sprejet je bil naslednji sklep

občinskl svet občine Vodice sprejme Sklep o do ločitvi vrednosti
točke za izraćun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Ieto
20í9 po vrednosti 0,0022 evra.

2.6.í SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 15 članov;
ZA:6 članov;
PRoTl: 7 članov.
Sklep ni bil spreiet.

občinski svet občine Vodice spľejme Sklep o določitvi vrednosti
točke za izraćun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
20í9 po vrednosti 0,0020 evra.

2.6.2 SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 15 članov;
ZA:8 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet.

7 SKLEP o NADALJEVANJU NEDoKoNcłľln PosToPKoV SPREJEMANJA
sPLoŠNlH AKToV oBclNE VoDlcE - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal Župan. Na podlagi evidence o nedokončanih postopkih
sprejemanja aktov, ki jo vodi občinska uprava, sta v teku postopka spĘemanja prvih ter
drugih rednih Sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Vodice (v nadaljevanju: SD OPN 1 in SD OPN 2).

Razprava:

Anton Kokalj pove, da se je v preteklem mandatu svetniška skupina N.Si zaradi vsebinskih
nestrinjanj vzdrŽala pri glasovanju o SD oPN 1 ter da je nasprotovala pričetku postopka SD
oPN 2, zato se bodo tudi tokrat vzdrŽali pri glasovanju. Zastavi vprašanje, ali sta postopka v
skladu z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo.
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Anton Kosec zastavi vprašanje, v katerĺ fazi je postopek SD oPN 1 ozĺroma kdaj je
načrtovana njegova obravnava in spĘem. Na vprašanje Antona Kokalja odgovori, da ima
občina Vodice dobro uĘeno področje nezahtevnih in enostavnih objektov, katere določa
samostojen predpis in ne občinski prostorski načrt, kot v večini ostalih občin, saj se je ravno
v teh primerih zakonodaja v največji meri spreminjala.
Zupan pojasni, da sta postopka v skladu tako z Gradbenim zakonom kot tudi Zakonom o
urejanju prostora. občina Vodice v postopku sprejema sD oPN 1 čaka soglasja še dveh
nosilcev urejanja prostora (tj. Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje).
Zupan poda oceno, da bo postopek v drugi obravnavi predvidoma spomladi leta 2019.

Sprejet je bil naslednji sklep:

2.7.1 SKLEP občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o nadaIjevanju
nedokončanih postopkov sprejemanja splošnih aktov občine Vodice'

Glasovanje:
Prisotnih: 15 članov;
zA'' 11članov;
PROTI: /.
Sklep je bil spĘet.

8 PROGRAM DELA OBCINSKEGA SVETA OBCTNE VODIGE ZA LETO 2019 -
PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal župan. okvirni program dela občinskega sveta občine Vodice
za leto 2019 zĄema področja delovanja in financiranja občine, gospodarjerya z občinskim
premoŽenjem, sprejemanja občinskih aktov ob upoštevanju področne zakonodaje in
predpisov ter drugo aktualno problematiko.

Razprava:

Anton Kokalj poda predlog, da se točke Vezane na komunalno problematiko v občini Vodice
(tj. operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih Voda, Pravilnik o subvencioniranju
malih čistilnih naprav itd.) obravnavajo prednostno V prvem polletju.
Zupan se s predlogom strinja. Pojasni, da sta oba občinska pravna akta Že pripravljena, prav
tako ju je v prvem branju Že obravnaval odbor za komunalo in urejanje prostora. V drugo
polletje sta umeščena, ker sta vezana na predhoden spĘem drŽavnega operativnega
programa.

Anton Kokalj v navezavi na načrtovano sprejetje predpisov, ki urejajo upravljanje občinske
komunalne infrastrukture s strani javnega podjetja Vodovod-Kanalizactla d.o.o. (tj

spremembe in dopolnĺtve odloka o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v občinĺ Vodĺce in
odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občĺni Vodice, nov
odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno sluŽbo
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Vodice) poda
predlog, da občinski svet Že v prvem polletju opravi ločeno razpravo v zvezi s komunalno
infrastrukture, upoštevajoč finančni, tehnični in upravljavski okvir investicije v teku.

Anton Kosec poudari, da je operativni program odvajanja in öiščenja odpadnih voda izjemno
pomemben akt, katerega cilj mora biti zagotovitev enakih moŽnosti za odvajanje odpadnih
voda za vse občane, z enakimi finančnimĺ obremenitvami.

Żupan pritrdi, da se pripravljajo oböinski predpisi, ki bodo zadostili zahtevi evropske
institucije JASPERS ter Ministrstva za okolje in prostor po enotnem upravĺjavcu komunalne
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infrastrukture Vezane na kanalizacijo C0. Żupan pritrdĺ, da bodo predhodno (v okviru
razprave o proračunu) pripravljeni tudi podatki o stanju projekta ter odpńih vprašanjih
vezanih na projekt.

Milan Čebul1zagovarja stališče, da bi se morala kanalizacija graditi tudi v Repnjah, Dobruši,
Dornicah, Zapogah iń drugih okoliških naseljih. Żeli, da se njegov predlog upošteva tudi v
proračunu in načrtih razvojnih programov za prihodnja leta.

Żupan pojasni, da je občina Vodice na Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije
in ministrstva naslovila pobude, da dźava zagotovi razpise za sofinanciranje projektov tudi
za agromelioracije manjše od 2.000 populacijskih enot. V tem primeru bi občina Vodice
uspela zagotoviti zadostne vire za sofinanciranje tovrstnih projektov. Operativni program
odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo na osnovi izračunov izkazoval finančno, okoljsko
upravičenost za vsako hišo posebej.

Anton Kokalj poda predlog, da občinski svet v prihodnjem letu obravnava tudi Strategijo
varstva starejših v občini Vodice, v katero bi bila vključena tudi problematika gradnje doma
starejših, o čemer so občani odločali na referendumu leta 2002.

Żupan pove, da je seznanjen s projekti zasebnega investitorja v sosednjih občinah.
opravljen je informativni razgovor z zastopnico podjetja ter Župnikom' ki je v primeru
zadostnega izkazanega interesa s strani investitorja in lastnika zemljišča pripravljen na
sodelovanje. Župan se bo tudi v prihodnje zavzemal, da Vodice pridobijo dislociran dom
starejših, za katerega je prostorske pogoje občina Vodice zagotovila Že leta 2014.

Ddr. TomaŽ Gyergyek prosi za pojasnilov zvezi z načrtovano obravnava odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje javne sluŽbe na primarni ravni na področju fizĺoterapije.

Direktorica Majda Peterlin pojasni, da je spĘet odlok, v katerem so določeni pogoji
koncesije, podlaga za podelitev koncesije s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. lnteres na tem področju je izkazan, vendar občina Vodice nima vpliva na dejansko
odobritev koncesije.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 15 članov;
ZA:15 članov;
PROTI: /.
SkIep je bil spĘet sogIasno.

9 PoBUDE, PREDLoG|, VPRAŠANJA

Anton Kokalj zaradi problematike nesklepčnosti delovnih teles v preteklem mandatu poda
predlog za spremembo odloka o delovnih telesih občinskega sveta občine Vodice na način,
da bi se poleg imenovanja članov omogočilo tudi imenovanje nadomestnih članov oziroma
moŽnost nadomeščanja odsotnega svetnika na podlagi pooblastila drugega svetnika.

Direktorica Majda Peterlin pojasni, da formalno število in pristojnosti delovnih teles ureja
Poslovnik občinskega sveta občine Vodice, k spremembi katerega bi bilo potrebno pristopiti
najprej. Zato ob prvem imenovanju odborov tega predloga ne bo mogoče upoštevati.

9

2.8.1 SKLEP: občinski svet oběine Vodice sprejme predlog
občinskega sveta oběine Vodice za leto 2019
spremembami in dopolnitvami.

Programa dela
s predlaganimi



Zupan Vezano naZakon o lokalnĺ samoupravi pojasnĺ, da polovica mora biti svetnikov, druga
polovica so občanĺ. občinska uprava lahko na SluŽbo vlade za lokalno samoupravo naslovi
vprašanje, ali lahko funkcionar pooblasti drugega funkcionarja za zastopanje na sejah
delovnih teles. Odgovor bo podan na prihodnji seji.

Anton Kosec glede na določbe Zakona o lokalni samoupravi izpostavi dvom, da je to
mogoče. Meni, da bi moralo biti pri pripravi predpisov na sejah delovnih teles zagotovljena
moŽnost sodelovanja širše civilne javnosti. Predvsem je potrebno zagotoviti zanesljivo
udeleŽbo na sejah.

Direktorica Majda Peterlin pojasnĺ, da v navedenih primerih neudeleŽbe na sejah obstaja tudi
inštitut razrešitve, katerega doloöa Poslovnik občinskega sveta občine Vodice.

Dr. JoŽe Podgoršek poda pobudo vezano na pripravo operativnega programa odvajanja in
čiščenja odpadnih voda. Ker imajo določene novogradnje na območjih gradnje
kanalĺzacijskega kanala C0 odvajanje odpadnih voda trenutno uĘeno z malimĺ komunalnimi
čistilnimi napravami (v nadaljevanju: MKCN), ga zanima, ali je zakonsko dopustno, da v teh
primerih nekaj časa ne bo potreben priklop na kanalizacijo (zaradi investicije v vgradnjo
MKCN).

Jaka Šimnovec pojasni, da Zakon o urejanju prostora jasno določa, da je priključevanje
objekta na komunalno opremo obvezno povsod, kjer je priklop mogoč (ne glede na
predhodne gradnje). V primeru z evropskimi sredstvi sofinancirane izgradnje kanalizacije je
morala občina Cerklje na Gorenjskem po uradni dolŽnosti zaračunati komunalni prispevek
Vsem zavezancem za prĺključitev z območja gradnje nove komuna|ne opreme.

Anton Kosec pritrdizgornjemu pojasnilu. Doda, da obstoječi odlok o komunalnem prispevku
v občini Vodice v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju, kĺ je do nedavnega
uĘal področje komunalne opremljenosti, predpisuje, da so se prebivalci dolŽni priključiti na
komunalno opremo ter plačati odmerjeni komunalni prispevek. Primerov, ki jih je omenil dr.
JoŽe Podgoršek bo v prihodnosti več' zato je smotrno problematiko reševati v okviru odloka
o subvencioniranju nakupa in vgradnje MKCN na območju občine Vodice.

Milan Cebulj zastavi vprašanje, kakšne so moŽnosti, da bi se sočasno z gradnjo obvoznice
Vodice ali v okvĺru projektov LAS od pokopališča v smeri proti Repnjam izgradil pĺočnik in
kolesarska steza.

Żupan pojasni, da je trenutno z Direkcijo RS za infrastrukturo sklenjen dogovor za
rekonstrukcĺjo ceste in izgradnjo pločnika Vodice _ Zapoge, za katerega se s strani občine
Vodice pripravlja projektna dokumentacĺja. V sklopu usklajevanj o gradnji obvoznice Vodice
bo podano tudi vprašanje svetnika Milana Čebulja. Żupan pojasnĺ, da v obstoječi projektni
dokumentaciji tovrstna sočasna gradnja ni predvidena, saj bo obvoznica Vodice omenjeno
cesto zgolj prečila. Dolgoročni načrt je izgradnja kolesarske povezave Ljubljana - Krvavec,
znotraj katere bo predvidoma vključena tudi navedena cesta.

Tilen Jeraj poda pobudo za izboljšanje varnostnih cestnih razmer v ulĺci Jegriše. Predlaga
postavĺtev cestnega znaka, ki bo voznike opozarjal na prĺsotnost otrok na cesti ter ogledalo
za varnejše vključevanje avtomobilov na Brniško cesto.

Żupan pove, da bo na podlagi terenskega ogleda strokovna sluŽba pripravila odgovor'
pobuda za postavitev ogledala pa bo posredovana na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je
pristojna za Brniško cesto. Po dosedanjih izkušnjah drŽavna inšpekcija najprej zahteva, da
zasebni lastniki ob cestah zagotovijo, da višina Žive meje ne presega dovoljenih cca. 65 cm.

š.Ziga JaneŽic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podala
predlog za dvig sejnin za opravljanje funkcije članov občĺnskega sveta in delovnih teles. Letni
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obseg sejnin, izplačanih posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7 '5 
o/o

letne osnovne plače župana, česar glede na predstavljeno realizacijo proračunske postavke
v preteklih letih nĺso doseglĺ. Simulacija dviga plačila je priloŽena gradivu, kije bilo svetnikom
poslano skupaj z vabilom na sejo.

Dr. JoŽe Podgoršek podpira predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
saj meni, da bi se z dvigom sejnin spodbudilo prisotnost članov na sejah delovnih teles.
lzrazi mnenje, da je glede na opravljeno delo občinskih svetnikov in članov delovnih teles ter
čas, kije potreben za kvalitetno pripravo na sejo, plačilo prenizko.

Anton Kosec dopolni, da zneski določeni s Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje,
člane organov občine in člane delovnih teles v občini Vodice osnovani na mesečni ravni,

medtem ko Zakon o lokalni samoupravi določa plačilo na letni ravni, zaradi česar prihaja do
razhĄanj in nerealizacije načńovanih proračunskih sredstev zaizplaćllo sejnin. Predlaga, da
se právilnik nomotehnično popravi na način, da se plačilo za udeleŽbo na seji (t.i' sejnina)
preimenuje v nadomestilo za opravljanje funkcije in udeleŽbo na sejah.

Żupan izrazi strinjanje, sajje tudi v okoliških občinah znesek plačila sejnin višji' Pove, da je v
osnutku proračuna Že načrtovan višji odhodek plačila sejnin, o predlogu spremembe
pravilnika in konkretni višini dviga pa bodo glede na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovarya razpravljali člani delovnih teles, ko bodo imenovani.

Po končani seji se je Župan članom občinskega sveta in nadzornega odbora v mandatu 2014
_ 2018 zahvalil za opravljeno delo v prejšnjem mandatu oziroma v letu 2018. Sejo je zaključil
ob 19.25 uri in svetnike povabil v dvorano Kulturnega doma Vodice na fotografiranje.

Zapisala

KajaZupanek, dipl. kom. (UN)
lil

Aco Franc Šuštar
Żupan občine Vodice
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