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POTRJEN
Datum:

19.3.2019

Številka 90000-02/2019

ZAPISNIK
4. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 19. februarja 2019, ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.
Pr|sotni čtani občinskega sveta: Branko Bogovič, Luka Rozman, Tilen Jeraj, Rudi Kopač,
Miran Vertačnik, Milan Cebulj, Margareta Barle, Anton Kosec, Jaka Šimnovec, ddr. TomaŽ
Gyergyek, Maja Drešar, Silva Kralj, Ziga JaneŽič prihod pri 3. točki, dr. JoŽe Podgoršek
prĺhod pri3. točki.

odsotni ělani oběinskega sveta: Anton Kokalj.
Poleg članov občinskega sveta so blli na seji prisotni še: Majda Peterlin, direktorica
občinske uprave; KĄa Zupanek, občinska uprava; Rado Cuk, občinska uprava; Tatjana
Resman, občinska uprava; Barbara Kovačič.,občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava;

Sara Špiletič,obcinska uprava; Helena Čampa, Comett oskrba d.o.o'; Helena Cerin,
Kopitarjev glas; Aleš SenoŽetnik, Gorenjski glas'

je

vodit župan Aco Franc Šušŕar.Zapisnik
občine Vodice.
Sejo

UGoToVITEV

je

pisala Kaja Zupanek, občinska uprava

SKLEPclĺosĺl

Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18:02 prisotnih 12 članov občinskega sveta

občine Vodĺce. Żupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista
prisotnosti je priloŽena originalu zapisnika.
Żupan je v uvodu pozdravil Vse navzoče. Pred začetkom seje so prisotni z minuto molka
počastili spomin na pokojnega direktorja Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o., Jureta
Vrhovnika, in predsednika Društva upokojencev Vodice, Marjana Mohoriča.
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POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v potrditev predlagal dnevni red
Razprava:
Ddr. TomaŽ Gyergyek poda predlog, da se dnevni red preoblikuje na način, da se po 3. tocki
obravnavata predloga odlokov o proračunu za leti 2019 in 2020.

Żupan pojasni, da je v Öasu obravnave 10. in 11. toöke dnevnega reda odrejena prisotnost
zaposlenih v občinski upravi, z namenom podaje odgovorov na vprašanja članov občinskega
sveta. Glede na podano pojasnilo ddr. TomaŽ Gyergyek umakne predlog.
Sprejet je bil naslednji sklep:

4.í.1 SKLEP

občinski svet občine Vodice za 4. redno sejo potrjuje naslednji
DNEVNI RED:

===========

1. potrditev dnevnega
2. Pregled in potrditev zapisnika
občine Vodice

3. redne seje občinskega sveta

3. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v
občiniVodice za leto 2019 - predlog
4. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega
občinskega glasila Kopitariev glas - predlog
5. Sklep o lmenovanju članov Uredniškega odbora javnega
oběinskega glasi!a Kopitarjev gIas - predlog
6. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podietja
Komunala Vodice, d.o.o. - predlog
7. Sklep o imenovanju članov Sveta uporabnikov javnlh dobrin -

predlog
Mnenje občlne Vodice k imenovanju kandidatke za ravnateljico
Vrtca Skratek Svit Vodice
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnlka o določitvi
plačil za funkcionarje, ělane organov občine in člane delovnih
teles v občini Vodice - predlog
í0.odlok o proraěunu občine Vodice za leto 2019 - predlog, í.
branje
íí'odloko proračunu občine Vodice za leto 2020 _ predlog, í.
branje
{2. Pobude, predlogi' vprašania

8.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno
.
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PREGLED !N POTRDTTEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VODICE

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

Razprava:
Anton Kosec poda predlog, kije razviden s sklepa številka 4'2.1.

4.2.í SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se zapisnik 3. redne
seje občinskega sveta občine Vodice, pod 10. točko >lnformacija o
stanju projektov v občini Vodice<<, na strani 14, dopolni s kratkimi
povzetki razprave.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;
ZA: 9 članov;
PROTI: i.
Sklep je bil sprejet.
4.2.2 SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme zapisnik 3. redne
občinskega sveta občine Vodice s predlaganimi dopolnitvaml.

seje

Glasovanje:

Prisotnĺh: 'ĺ2 članov:

k

2

ZA:10 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.
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SKLEP o soGLAsJU K cENt SToRITVE PoMoč DRUŽINI NA DoMU V oBčlNl
VODICE ZA LETO 2019 _ PREDLOG

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

Se/ se pridružita Žiga Janežičob 18.13 in dr. Jože Podgoršek ob

18.1 5.

Uvodno obrazloŽitev poda Helena Čampa, direktorica Zavoda za pomoč in nego na domu
Comett oskrba d.o.o. lzračun cene storitve za leto 20'ĺ9 je usklajen s Pravilnikom o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnikom o metodologiji za

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ter Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v
javnem sektorju. Ekonomska cena storitve se v letu 2019 zvišujezrazloga višjih izhodiščnih
plačnih razredov za zaposlene v javnem sektorju. Na podlagi dobre sprejetosti storitve in
večjega števila uporabnikov po zvišanju subvencije s strani občine v letu 2018 se v letu 2019
predlaga občinska subvencija v višini 70 % celotne cene. V tabeli so navedene veljavne cene
v letu 20'18 in predlog cene za leto 2019:
ponedeljek-sobota
nedelja

praznik

celotna cena
občina
uporabnik
celotna cena

občina
uoorabnik
celotna cena
obÖina

uporabnik

2018

2019

1'ĺ'79 EUR
7,3,1 EUR

í4'15 EUR

19,10 EUR

26,22EUR
16,06 EUR
10,16 EUR

28,25 EUR
17,28 EUR
10,97 EUR

19,86 EUR

5,71 EUR
27,26 EUR
19,33 EUR

7,93 EUR
29,38 EUR
20,81 EUR
8,57 EUR

Finančne posledice se bodo zaradi spremenjenega sklepa na mesečni ravni povečale za
pribliŽno 4 o/o, kar ob predlagani 70 % subvenciji in trenutnem številu storitev pomeni
pribliŽno 5.000 EUR več odhodkov na letni ravni. Predmetno gradivo je obravnaval odbor za
druŽbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga ocenil kot
primernega za obravnavo in sprejem na občinskem svetu občine Vodice'
Razprava:
Margareta Barle pojasnĺ, da je cena storitve v nekaterih občĺnah,kjer storitev izvaja drug
izvajalec, niŽja od cene storitve v občini Vodice. Zastavi vprašanje, ali je mogoče ceno
storitve ob nedeljah in praznikih poenotiti s ceno storitve ob delavnikih.
Helena Campa pojasni, da je cena V posamezni obcini odvisna od strukture kadra, števila
uporabnikov, prevoznih in drugih stroškov. Ker je cena storitve ob nedeljah in praznikih
izraćunana na podlagi cene storitve ob delavnikih, predlagano poenotenje ni mogoče (ob
nedeljah in praznikih so višji stroški dela).
Anton Kosec podpre predlog za dvig subvencije v višini 70 o/o celotne cene. Pri obravnavi
soglasja k ceni storitve za leto 2020 predlaga analizo dviga subvencije na 80 % celotne
cene. Zastavi vprašanje, koliko občanov je storitev uporabljalo v letih 2017 in 2018.
Helena Čampa pojasni, da je opazen trend povečevanja potreb po storitvi. V letu 2017 je
storitev koristilo povprečno 6,2 uporabnika (oziroma pet uporabnikov na presečni datum
31.12.2017), v letu 2018 pa povpreöno 9,3 uporabnikov (oziroma deset uporabnikov na
preseöni datum 31 .12.2018)'

J

Tilen JeĘ poda stališče,da se bo z dodatnĺm dvigom subvencĺje predvidoma povečalo tudi
število uporabnikov, kar pomeni višje odhodke za občino Vodice.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:
4.3.1 SKLEP

občinskl svet občine Vodice sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve
pomoč na domu za leto 2019'

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA:14 ělanov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA OBCINSKEGA
GLASILA KOPITARJEV GLAS - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano 14.2.2019.

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. Za zagotovitev uresničevanja določb odloka o javnem
občinskem glasilu Kopitarjev glas in Zakona o medijih, je potrebno s prenehanjem mandata
sedanjĺ odgovorni urednicijavnega občinskega glasila Kopitarjev glas na to mesto imenovati
odgovornega urednika za nov mandat. Razpis za odgovornega urednika je bil dne
21.12.2018 objavljen v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas in na spletni strani občine
Vodice. Na razpis so prispele tri vloge, katere je obravnavala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 3. redni seji dne 11.2.2019' Kandidata N.R' in U.Š',
ki sta pred komisijo opravila osebno predstavitev, sta na glasovanju pĘela enako število
glasov, zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu
predlaga, da odgovornega urednika izbere izmed teh dveh kandidatov. Prijave na razpis so
bile zaradi varstva osebnih podatkov članom občinskega sveta na vpogled v poslovnem času
občinske uprave in na 4. redni seji občinskega sveta občine Vodice dne 19.2.2019.
Razprava:

Żiga JaneŽič povzame delo Komislje za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podprl
bo kandidata N.R., ki pozna značilnosti in potrebe lokalnega prebĺvalstva. V prihodnje bi si

Želel večjo izbiro kandidatov z območja občine Vodice.

Anton Kosec se kritično opredeli do dela odgovornega urednika v preteklem mandatu. Meni'
da kraj bivanja ne sme biti merilo pri presoji kandĺdature za odgovornega urednika' Vsled
zagotavljanja neodvisnosti odgovornega urednika bo podprl kandidata U'Š.,ki ima s
področja novinarskega dela in dela v uredništvu relevantne reference.

Tilen Jeraj od odgovornega urednika in novinarjev javnega občinskega glasila pričakuje
neodvisnost in nepristranskost. Načeloma je naklonjen zamenjavi odgovornega uredn|ka z
osebo iz lokalnega okolja.

Dr. JoŽe Podgoršek glede na preteklo delo odgovornega urednika in uredniškega odbora
izrazi pomislek glede neprĺstranskosti pri njihovem delu in poda stališče,da bi moral biti
odgovorni urednik neodvĺsen v okviru programske zasnove javnega obcinskega glasila.
PoVe, da bo podprl kandidaturo U.Š.
Żupan odgovori, da v preteklem mandatu na neodvisnost in nepristranskost odgovornega
urednika ni bilo podanih nobenih pripomb s strani občanov in članov občinskega sveta.
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Programska zasnova je bila upoštevana, napaka tiskarja pri ĺzdaji volilne številke pa je bila
posledica prepozno poslanega gradiva s strani Liste neodvisnih krajanov.

Dĺrektorica Majda Peterlin pojasni, da sam Zakon o medijih določa, da so uredništvo'
uredniki, novinarji in avtorji drugih prispevkov pri svojem delu neodvisni in samostojni v
okviru programske zasnove in v skladu s temeljnim pravnim aktom izdajatelja. V skladu z
občinskim predpisom uredniški odbor sestavljajo ělani na predlog vsake liste zastopane V
občinskem svetu.
Silva Kralj izrazi strinjanje s stališčemŻiga JaneŽiča in pove, da bo podprla kandidata N.R.

Jaka Śimnovec pove' da bo pri glasovanju podprl kandidata N.R., ki se je z dosedanjim
delom izkazal za primerno izbiro.

Po razpravi Župan predlaga, da se glasovanje o obeh kandidatih za odgovornega urednika
opravi z javnim glasovanjem, s čemer se člani občinskega sveta strinjajo.
Na glasovanje sta bila dana naslednja sklepa:
4.4.1 SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se za odgovornega
urednika iavnega oběinskega glasila Kopitarjev glas imenuie N.R.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA.6 članov;
PRoTl: 8 članov.
Sklep ni bilsprejet.
4.4.2 SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se
urednika iavnega oběinskega gIasila Kopitarjev glas

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA:5 članov;
PRoTl. 6 članov.
Sklep ni bil sprejet.

Župan odredi odmorob 19.13 uri. ob preverjanju prisotnosti ob 19.21 urije bilo prisotnih 14
članov.

Żupan ugotovi, da je bilo glasovanje izvedeno napačno, saj bi moralo potekati v skladu z
določbami 92' in 93. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.
Župan na pred\og Antona Kosca odredi odmor ob 19.34 uri' ob preverjanju prisotnosti ob
19.49 urije bilo prisotnih 14 članov'

Żupan

v

skladu

s 50.

členom Poslovnika občinskega sveta občine Vodice predlaga

ponovitev glasovanja. o ponovitvi glasovanja občinski svet odloča brez razprave na predlog
člana sveta, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.
Na glasovanje je bil dan naslednjĺ sklep:
4.4.3

SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se glasovanje o
imenovanju odgovornega urednika javnega oběinskega glasi|a
Kopitariev glas ponovi.
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(ý

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;

ZA.6 ölanov;
PRoTl: 7 članov.
Sklep ni bilsprejet.

Zupan ugotovi, da sklep ni spĘet in se glasovanje ne ponovi, zato odgovorni urednik
javnega občinskega glasila ni imenovan. Pojasni, da odlok o javnem občinskem glasilu
Kopitarjev glas ne predvideva imenovanja vršilca dolŽnosti odgovornega urednika.
Anton Kosec in ddr. TomaŽ Gyergyek podata predlog, da se razpis za odgovornega urednika
javnega občinskega glasila Kopitarjev glas ponovi.

Żupan odgovori, da bo občinska uprava proučila predlog in ravnala v skladu
materialnimi predpisi.

5

z

veljavnimi

SKLEP o IMENoVANJU cuľov UREDNIŠKEGA oDBoRA JAVNEGA
OBCTNSKEGA GLASILA KOPITARJEV GLAS - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnĺkom poslano 14.2.2019
Ker odgovorni urednik na 4. redni seji občinskega sveta občine Vodice dne 19'2'2019 ni bil
imenovan, Župan umakne točko z dnevnega reda.

Razprava:
Anton Kosec zastavi vprašanje, alije umik točke po potrditvĺ dnevnega reda proceduralno v
skladu z določili Poslovnika občinskega sveta občine Vodice.
Direktorica Majda Peterlin pojasni, da Poslovnik občinskega sveta občine Vodice v 36.
členu določa, da lahko predlagate|j točke dnevnega reda svoj predlog umakne do začetka
glasovanja.
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SKLEP O IMENOVANJU CLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA
KOMUNALA VODICE, D.O.O. - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradĺvu, kĺje bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo'

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. V skladu z odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala Vodice d.o.o. sta organa odloěanja v javnem podjetju direktor in nadzorni svet.
Nadzorni svet šteje tri člane, pri čemer predsednika in enega člana imenuje ustanovitelj,
enega člana pa imenuje javno podjetje. Za predsednika nadzornega sveta je predlagan
Franc Kosi, ki je to funkcijo opľavljal Že v iztekajočem mandatu. Za ćlana nadzornega sveta
je predlagan Miran Sirc, zaposlen v občinski upravi občine Vodice, ki je to funkcijo izvĄal že
v preteklih mandatih. Predmetno gradivo je na svoji 3. redni seji dne 11.2.2019 obravnavala
Komisĺja za mandatna vprašanja, volitve ĺn imenovanja ter ga ocenila kot primernega za
obravnavo ĺn sprejem s stranĺ občinskega sveta občine Vodice.
Razprava:

z obrazložitvi1o, da sta predlagana člana korektno
opravljala dosedanje delo v nadzornem svetu Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o.

Anton Kosec oba predloga podpre
Sprejet je bĺl naslednji sklep:
4.6.1 SKLEP:

občinski svet občine Vodice, kot skupščinapodjetia, spreime Sklep o
6

imenovanju predsednika in člana nadzornega sveta javnega podjetja
Javno podjetie Komunala Vodice, d.o.o.
Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /
Sklep je bil spĘet soglasno.
.
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SKLEP O IMENOVANJU CLANOV SVETA UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
PREDLOG

-

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev poda Župan. Skladno zZakonom o gospodarskih javnih službah lokalne
skupnosti ustanovijo telesa za posamezno ali za već gospodarskih javnih služb za varstvo
uporabnikov javnih dobrin (t.i. Svet uporabnikov javnih dobrin). Njihova naloga je, da dajejo
pripombe in predloge v zvezi z izvajaryem gospodarskih javnih sluŽb pristojnim organom
lokalnih skupnosti, ki so jih dolŽni o svojih stališčihin ukrepih obvestiti. Svet uporabnikov
javnih dobrĺn šteje 5 članov, pri čemer mora biti iz vsake volilne enote, ki so doloöene za
volitve članov v občinski svet in za volitve Župana občine Vodice, praviloma zastopan
najmanj en član' Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 8.1.2019
objavila poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta uporabnikov javnih dobrin občine
Vodice in se na 3. redni seji dne 11.2.2019 seznanila s predlogi kandidatov zaćlane Sveta
uporabnikov javnih dobrin' občinskemu svetu občine Vodice predlaga v imenovanje
naslednje kandidate, razdeljene po volilnih enotah:
1. Volilna enota I - Vodice:
- Nataša Kovše, Kamniška cesta 15d, 1217 Vodice,
- Urban Koglar, Kamniška cesta 50a, 't217 Vodice,
2. Volilna enota 2 - Skaručna:
- Mojca Dermastja, Dornice 12a,1217 Vodice,
3. Volilna enota 3 - Utik:
- Rozalija Jeg|ič, Koseze 24, 1217 Vodice,
- Sašo Sodnik, Utik 26' 1217 Vodice.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

4.7.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o imenovanju Sveta
uporabnikov iavnih dobľin.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;
ZA: 14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bll spĘet soglasno.
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MNENJE OBCINE VODICE K IMENOVANJU KANDIDATKEZA RAVNATELJIGO
VRTGA ŠxnłrexsVtT VoDIcE

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

Uvodno obrazloŽitev poda župan. V skladu z odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraŽevalnega
zavoda Vrtec Škratek Svĺt Vodice je svet zavoda lokalno skupnost dne 22.1.2019 zaprosil za
mnenje o kandidatki za ravnateljico zavoda. Svet zavoda je ugotovil, da je popolno vlogo z
,7

izpolnjevanjem razpĺsnih pogojev oddala le ena kandĺdatka. lz prijave izhĄa, da je vizĺja
kandidatke ustrezna in da izpolnjuje vse razpisne pogoje Predmetno gradivo je obravnavala
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in ga ocenila kot primernega za
obravnavo in sprejem na občinskem svetu občine Vodice. Żupan pohvali delo, strokovnost
in prizadevnost ravnateljice Hedvike Rosulnik v minulem obdobju.

Razprava:

Dr. JoŽe Podgoršek in Tilen Jeraj podpreta predlog
imenovanju ravnateljice Vrtca ŠkratekSvit Vodice.

k

podaji pozitivnega mnenja k

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

4.8.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice daje plíitivno mnenje k imenovanju
Hedvike Rosulnik za ravnateliico Vrtca Skratek Svit Vodice.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA:14 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH tN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DOLOCITVI
PLAclL zA FUNKGIoNARJE, cl_łrue oRGANoV oBclNE tN GLANE DELoVNIH
TELES V OBCINI VODTCE - PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabĺlom na sejo.
Uvodno obrazloŽĺtev poda Župan. Namen spremembe pravilnika je:
določitev zneska sejnine za člane občinskega sveta za pripravo in udeleŽbo na sejah
občinskega sveta in delovnih teles,
določitev zneska sejnine članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta,
določitev zneska sejnine za ćlane nadzornega odbora.
Predmetno gradĺvo je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ĺn
sprejela sklep, da občinski svet obravnava predlog za 40 % dvig plačila članom občinskega
sveta, delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine Vodice.

-

Razprava:

Żiga Janežičpovzame delo Komisije za mandatna vprašanja, volĺtve in imenovanja, ki je na
predĺog dr. JoŽeta Podgorška sprejela sklep za 40 % povišanje plačila za funkcĺonarje, člane
organov občine ĺn člane delovnih teles v občiniVodice.
Tilen Jeraj pojasni, da se bovzdržal glasovanja.

Jaka Šimnovec pove, da nasprotuje predlogu za dvig plačila za funkcionarje, člane organov
občine in člane delovnih teĺes v občini Vodice, zato bo glasoval protitemu predlogu.
Anton Kosec predlog podpre. Poda stališče,da je določba Zakona o lokalni samoupravi, ki
placilo za opravljanje funkcije člana obcinskega sveta pojmuje kot sejnino za udeleŽbo na
seji, neustrezna. ob pripravi sprememb Zakona o lokalni samoupravi naj občina Vodice
poda predlog za preoblikovanje določbe.

Luka Rozman predlog podpre, saj predlagano povišanje predstavlja minimalen poseg v

občinski proračun.
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Sprejet je bil naslednji sklep:

4.9.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice spĘme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o določitvi plaěll za funkcionarje, člane
orqanov občine in člane delovnih teles v občiniVodice'

Glasovanje:
Prisotnih: 14 članov;
ZA. 12 članov;

PRoTl:

1 član.

Sklep je bil sprejet.

ío oDLoK o PRoRAčuľu oBclNE VoDlcE zA LETo
BRANJE

2019

- PREDLoG, í.

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano ob sklicu 2. redne seje
občinskega sveta občine Vodice, ki je bila 18. december 20'ĺ9.
Żupan pred uvodno obrazloŽitvijo predlaga, da se obrazloŽitev in razprava proračuna
opravita sočasno k 10. in 11' točki dnevnega reda in doda, da vsi projekti v predlogu
proračuna za leti 2019 in 2020 ter v načńih razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP)
temelj'ljo na proračunih in NRP preteklih let.
Uvodno obrazložitev poda Barbara Kovačič,občinska uprava občineVodice, sočasno k 10.
in 11. točki. Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto spĘme občinski svet,
v katerem so prikazani predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občĺneza leto, za katerega se sprejema. Predlog proračunov občine Vodice zaleti 2019 in
2020 je pripravljen na osnovi:
- ocene realizacije prihodkov in drugih pĘemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
občine za leto 2018,
- sprejetega proračuna občine Vodĺce za leto 2018 z NRP 2018_2021,
- investicij v teku in načrtovane sočasne gradnje,
- podpisanih pogodb in dogovorov z Direkojo RS za infrastrukturo,
- povečanja tekočih transferov,
- zakonske obveznosti.
Višina predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 je razvidna s spodnje tabele
prihodki

zadolŽevanie
odhodki
odplačilo dolqa

proraÖun 2019
8.194.074 EUR

1.647.680 EUR

10.299.402 EUR
148.224

EUR

ororaÖun 2020
5.022.735 EUR
793.790 EUR
5.605.660 EUR
210.865 EUR

Predmetno gradivo so obravnavali Odbor za finance, Odbor za komunalo in urejanje
prostora, odbor za kmetĺjstvo, gospodarstvo in turizem, odbor za družbene dejavnosti in
varstvo pred naravnimi in drugimĺ nesrečami ter ga ocenila kot primernega za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu občine Vodice.
Razprava:
Anton Kosec pove, da je Odbor za komunalo in urejanje prostora obravnaval in soglasno
podprl predlog proračuna. Predlogi članov odbora, ki naj se upoštevajo pri pripravi
dopolnjenega osnutka proračuna, so razvidni z osnutka zapisnika, ki je priložen gradivu.
Poleg statične in energetske sanacije občinskega objekta v krajevnem središčuUtik, ki je
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predvidena V predlogih proračunov, predlaga pričetek celovĺtega projektiranja rekonstrukcije

in postopkov za spremembo namembnosti dejavnosti iz komercialne v javno.

Anton Kosec zastavi vprašanje, za kakšen namen se načrtujejo sredstva v višini 45.000 EUR
na proračunski postavki Civilna zaščita.
Zupan pojasni, da se sredstva namenjajo za nakup prenosnega agregata.

Anton Kosec poda predlog, da se v dopolnjenem predlogu proračunov na proračunskĺ
postavki obveščanjeobčanov zagotovi 45.000 EUR, skladno z realizacijo v preteklih letih.
Maja Drešar pove, da je odbor za finance obravnaval in soglasno podprl predlog proračuna.
Glede na opravljeno obširno Gzplavo bo glasovala za potrditev predloga proračuna V prvem
branju.

Tilen Jeraj izrazi stališča,da:

-

-

se glede na zastarelo opremo in vse stroŽje standarde ne namenjajo zadostna

sredstva za delovanje gasilske zveze in gasilskih društev, zato je potrebno pristopiti k
pripravi strategije, ki bo dolgoročno omogočala Varno in zakonito delovanje vseh
šestih gasĺlskih društev v občini;
je potrebna dolgoročna strategija razvoja gospodarstva v občiniVodice;
je potrebna optimizacija projektov in projektne dokumentacije.

Rudi Kopaö podpre mnenje predhodnega razpravljavca o nezadostnih sredstvih proračunske
postavke Delovanje sistema za zašćito in reševanje in pomoč. Glasoval bo za potrditev
predloga proračuna V prvem branju.
Żupan pove, da se po dogovoru med občino Vodice in Gasilsko zvezo Vodice za izvĄanje
dejavnosti zaščitein reševanja postopoma namenja več sredstev (tj. letno med 3.000 do
5.000 EUR več). Prioritetna investicija Gasilske zveza Vodice je nakup avtocisterne v
vrednosti pribliŽno 250.000 EUR, kar bo občina Vodice omogočila v okviru Načrtov razvojnih
programov.
Milan Cebulj pojasni, da bo podprl predlog proračuna za leti 2019 in 2o2O pod pogojem, da
se v dopolnjenem predlogu povečini upoštevajo predlogi, podani na delovnih telesih.

Margareta Barle izrazi pričakovanje, da se v dopolnjen osnutek predlogov proračunov
umestijo predlogi, podani na odboru za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem, pri čemer
izpostavi predvsem optimizacijo projektov.

Ddr' TomaŽ Gyergyek meni, da je potrebno optimizĺrati stroške investicijskih projektov,
izpostavi predvsem izgradnjo občinskega središčaVodice in večnamenske športne dvorane.
obrazloŽitve dejavnostĺ v okviru proračunski postavk, vezanih na sočasno gradnjo prometne
ĺn komunalne infrastrukture s projektom C0, so preveč splošne. V svetnĺškiskupini N.Si
predlagajo, da se pripravijo konkretni popisi del s priloŽenimi projektantskimi ocenami.
Luka Rozman poda stališče,da se k investicijskim projektom pristopĺ celovito in preudarno.

Żupan glede optimizacije investicĺjskih projektov pojasni, da so projektanti podali ocene
projektov, katerih realne cene bodo znane v postopkih priprave projektov za izvedbo in
razpisov za izbor izvajalcev. Projektanti so bili izbrani zakonito na podlagi Zakona o javnem
naročanju ĺn javnega arhitekturnega natečaja za središčeVodic, zato očitki o vĺsokih stroških
projektne dokumentacije niso utemeljeni.
Żupan občine Vodice v skladu z 81. členom Poslovnika občinskega sveta občine Vodice
predlaga dopolnitev sklepa, kot je razviden s sklepa 4.10.1.
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Sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice sprejme predlog odloka o proračunu

4.10.1

občine Vodice za leto 20ĺ9 v prvem branju, o katerem se opravijavna

SKLEP:

razprava.

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

11 ODLOK O PRORACUNU OBCINE VODICE ZA LETO
BRANJE

2O2O

- PREDLOG,

1.

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

občinska uprava občine Vodice, sočasno k 10.
Uvodno obrazloŽitev poda Barbara Kovačĺč,
in 1 1. točki.
Razprave ni bilo.
Żupan občine Vodice v skladu z 81. členom Poslovnika občinskega sveta občine Vodice
predlaga dopolnitev sklepa, kot je razviden s sklepa 4.11.1.
Sprejet je bil naslednji sklep:
4.11.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme predlog odloka o proračunu
občine Vodice za leto 2020 v prvem branju, o katerem se opravi javna
razprava.

Glasovanje:

Prisotnih: 14 članov;

ZA:14 članov;

PROTI: i.
Sklep je bil sprejet soglasno.

í2 PoBUDE, PREDLoG!, VPRAŠANJA
Dr. JoŽe Podgoršek člane občinskega sveta seznani z negatĺvnim mnenjem organizacije
Alpe Adria Green za projekt odvajanje in čiščenjeodpadne vode na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja, z zahtevo Vladi RS za takojšno zaustavitev del na projektu, zaradi
ogroŽanja pitne vode za prebivalce Ljubljane, in prestavitev del na Celovško cesto. Zastavi
vprašanje, ali se je občina Vodice v zadevi Že sestala s partnerskima občinama na projektu
in zavzela stališčedo zahtev navedene organĺzacije'
Żupan odgovori, da bo Mestna občina Ljubljana pozvana k pripravi pisnega odgovora glede
navedb, ki so v navedenem dokumentu izpostavljene. Projekt se na območju občine Vodice
izvĄa nemoteno.
Margareta Barle poda predlog, da se na spletni stranijavno objavi in na gradbiščih ustrezno
oznaći, kje so zapore cest in do kdaj bodo predvidoma trajale.

Żupan pojasni, da so Vse zapore cest na spletni strani sicer objavljene, a se jih lahko za
zagotovitev boljše preglednosti pogosteje osveŽuje' Pristojne bo občĺnaVodice pozvala, da
se podatek o trajanju zapore navede tudi na gradbiščih.
1t

Dr. JoŽe Podgoršek zastavĺ vprašanje glede stanja postopka spĘema prvih

sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Vodice.

rednih

Żupan odgovori, da se še vedno pridobiva soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

Silva Kralj zastavi vprašanje, ali bi se lahko poslovni prostor, ki je predmet aktualnega
javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem, namenilo za pridobitev koncesije na področju
fizioterapije.
Żupan pove, da je bil postopek za pridobitev koncesije na področju zdravstvene dejavnosti
uveden, vendar je občina Vodice s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
prejela načelno negativen odgovor tako za področje fizioterapevtske kot tudi patronaŽne
dejavnosti.

Milan Cebulj zastavi vprašanje glede načrtovanega financiranja izgradnje občinskega
središčaVodice.

Żupan pojasni, da bi se v primeru javno-zasebnega partnerstva celoten projekt financiral s
sredstvi zasebnega investitorja, pri čemer strošek občine Vodice predstavlja le zemljiščein
komunalni prispevek. Po preteku časovnega obdobja, določenega s pogodbo, bi objekt v
celoti prešel v last občine Vodice. V investicijski dokumentaciji so predstavljene tudi druge
variante fi nanciranja projekta.
Milan Čebulj predstavi problematiko odpadne folije, ki se uporablja v kmetijstvu. Zanima ga,
na kakšen način ustrezno umakniti odpadno folijo iz okolja. Poda dva predloga, in sicer:
da se odpadno folijo zbira v večjem zabojniku, katerega se praznĺ na stroške
občine Vodice (tako prakso imajo v občini Šenčur);
da se odpadno folijo zbira v začasnem zbirnem centru Vodice'

_

Żupan pove, da lahko kmetovalci odpadno folijo odvaŽĄo v Poslovno cono Komenda v
podjetje, ki izvaja dejavnost zbiranja in odkupa surovin in odpadkov.

Luka Rozman zastavi vprašanje, kako potekajo aktĺvnosti na projektu izgradnje obvozne
ceste mimo naselja Vodice. Natančneje ga zanima, ali je projektant ceste Že znan in na
kakšen način bo uĘena protihrupna zaščita.

Żupan pove, da je s strani DruŽbe za avtoceste Republike Slovenije in Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo prejel informacijo, da je okoljsko dovoljenje za izgradnjo obvoznice
Vodice z dopolnitvami veljavno. Viri za projekt so zagotovljeni v drŽavnem proračunu,
izdelavo prostorske in projektne dokumentacije vodi Ljubljanski urbanistični zavod s partnerji
PNG d.o.o. in PNZ d.o.o. V pripravi je dokumentacija, potrebna za pripravo razpisa za izbor
izvajalca. Vloga za gradbeno dovoljenje bo predvidoma vloŽena do poletja letošnjega leta,
pričetek gradnje pa je načrtovan V letu 2020'

Tilen Jeraj poda pobudo občanov za namestitev dodatnih igral na igriščuob grabnu v
naselju Vodice.

Milan Čebulj poda predlog za izgradnjo ponikovalnice z namenom ureditve odvajanja voda,
ki se na znani lokaciji na DobruŠi z občinske ceste izlivajo na zasebno njivo. S strani
predstavnikov Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o. je bilo pojasnjeno, da se je v bliŽini
nahajala počena vodovodna cev.

Rudi Kopač poda predlog občanov za ureditev gramozne poti na Torovem, ki poteka na
nepremičnini s parcelno številko 780, 1969 k.o. Zapoge, in je v lasti občine Vodice. Pot je v

tako slabem stanju, da je na njej onemogočena voŽnja.

I2

ąY

Luka Rozman poda pobudo občanov Vojskega za postavitev hitrostnih ovir. Predlaga, da
strokovna sluŽba na terenu preveri, če so izkazane potrebe za njihovo postavitev.
Jaka Šĺmnovecmeni, da so izvedeni ukrepi za umirjanje hitrosti na odseku lokalne eeste
Povodje-Koseze učinkovito pripomogli k izboljšanju varnosti na omenjeni cestĺ. Poda
predlog, da se zizgradnjo hitrostnih ovir nadaljuje na cesti skozi naselje Vojsko in v Kosezah
pri gasilnem domu.

Branko Bogovič poda predlagza zamenjavo prenizke ograje na ulici ob grabnu v Vodicah, ki
zaradi številnih otrok ni najboljša rešitev s stališčavarnosti.

Żupan pove, da se bodo predlogi, podani s strani članov občinskega sveta Tilna Jeraja,
Rudija Kopača, Milana Cebulja, Luka Rozmana Jaka Šimnovca in Branka Bogoviča, preverili
v okviru proračunskih postavk in razpoloŽljivih sredstev. Glede pobud za postavitev hitrostnih
ovir doda, naj bo predlog konkreten in opremljen z imeni pobudnikov. Na podlagi konkretnih
predlogov bodo izvedene strokovne lokalne hitrostne meritve, predlogi pa bodo obravnavani
na pristojnem delovnem telesu.

Żiga JaneŽič zastavĺ vprašanje, kako bo občĺnaVodice postopala v zadevi zrušenja objekta
(kozolca) v središču naselja Vodice'

Po končani seji se je Župan članom občinskega sveta zahvalil za opravljeno delo in sejo
zaključil ob21.32uri.
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