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ZAPISNIK

5. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 19. marca 2019, ob
18.00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1 , Vodice.

Prisotni ělani občinskega sveta: Luka Rozman, Tilen Jeraj, Rudi Kopač, Miran Vertač-nik,

Milan Cebulj, Margareta Éarle, Anton Kosec, Jaka Šimnovec, Maja Drešar, Silva Kralj, Žiga
JaneŽič, Branko Bogovič, Anton Kokalj prihod pri 1. točki, odhod pri 3. točki.

odsotni člani občinskega sveta: dr. JoŽe Podgoršek, ddr. TomaŽ Gyergyek.

Poleg članov oběinskega sveta so bili na seji prisotni še: Majda Peterlin, direktorica
občinske uprave; KĄa Zupanek, občinska uprava; Barbara Kovačič, občinska uprava; Miran
Sirc, občinska uprava; Rado Cuk, občinska uprava; Tatjana Resman, občinska uprava;
Kristina BoŽič, občinska uprava; Miha Bergant, Javno podjetje Komunala Vodice d'o.o.;
Katarina Tavčar, Javno podjetje Komunala Vodice d.o'o.; Aleš SenoŽetnik, Gorenjski glas.

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

UGoToVtTEV sKLEPčľosrl

Na seji je bilo ob preverjanju prĺsotnosti ob 18:01 prisotnih 12 članov občinskega sveta
obcine Vodice. Żupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista
prisotnosti je priloŽena originalu zapisnika.

í PoTRDITEV DNEVNEGA REDA
-----i--

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

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

5.í.1 SKLEP občinski svet občine Vodice za 5. redno sejo potrj uje naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

občine Vodlce
3. odtok o proračunu občine Vodice za leto 2019 _ dopolnjen

predlog, 2. branje
4. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Vodice za leto 2019 - predlog
5. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov - izjeme od obvezne

vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine Vodice za leto 20'19 _ predlog

6. Odlok o proračunu občine Vodice za leto 2020 _ dopolnjen



predlog,2. branje
7. Sklep o naěrtu ravnanja s sfuarnim premoŽenjem občine

Vodice za leto 2020 - predlog
8. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov - izjeme od obvezne

vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoŽenjem
oběine Vodice za leto 2020 - predlog

9. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine Vodice v
obdobju apri!- junij 20í9 - predlog

10. Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o.
za leto 2019 - predlog

11. Letni pľogram športa v občini Vodice za leto 2019 _ predlog
12. Letni program športa v občini Vodice za leto 2020 _ predlog
13. Letni program kulture v občini Vodice za leto 20í9 - predlog
14. Letni program kulture v občiniVodice za leto 2020 _ predlog
15.Sklep o ukinitvi druŽbene lastnine v splošni rabi za parceli s

parc. št. 85712 in 857 14, obe k.o. í 748 Skaľučna - predlog
í6. Pobude, predlogi, vprašanja

Se/ se pridruži Anton Kokalj ob 18.03 uri.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil spĘet.

2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VODTCE

Zaplisĺliit je objavijen v graciivu, ki je oii svetnirom poslan sKupal z Vaollom na se1o.

Razpľave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

5.2.í SKLEP občinski svet oběine Vodice
občinskega sveta občine Vodice.

spĘme zapisnik 4. redne seje

Glasovanje:
Prĺsotnih: 13 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil spĘet.

3 oDLoK o PRoRAcuľu oBčlNE VoDlcE zA LETo 2o19 - DoPoLNJEN

===== 
j=::3Ł"=9:3::ĽĽ'=================================================

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

Uvodno obrazložitev poda Barbara Kovačič, občinska uprava občine Vodice. V obrazloŽitvi
dopolnjenega predloga proračuna so navedeni vsi evidentirani predlogi, podani s stranĺ
članov občinskega sveta, delovnih teles in občinske uprave, ki so finančno in izvedbeno
ovrednoteni. Med predlogom in dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2019 je 65'509,08
EUR manj načrtovanih prihodkov, predvsem z razloga niŽjih prihodkov z naslova plačila
komunalnih prispevkov. V dopolnjenem predlogu proračuna 1e 502.217,49 EUR manj od
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442.327,63051212
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah
Medvode in Vodice ter izgradnia povezovalnega kanala CO v MOL

-62.514,00043248 lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben),
JP 962541(Fučkov oraben), JP 962531 (Polarček - Poljšek)

-50.000,00014126 LAS Za mesto in vas
-33.464,38200001 odplaČilo dolga
-20.000,00061203 Pridobivanje zemlj iŠÖ - najemnine, odškodnine
-15.000,00051218 lzgradnja odcepov na komunalno infrastrukturo
-9.793,39odplačila obresti200000
5.000,00061211 Celovita prenova občinskih stavb - izhodiščne študije in dokumentacija
5.000,00101104 Pomoč na domu
8.581,91012101 obÖinski svet - sejnine
15.000,00014101 občinska uprava - plaÖe, prispevki in povračila
15.000,000491 01 Urejanje pokopališč
23.000,00081202 občinska stavba s kulturnim domom - Vodice
28.600,00044118 Agromelioracija - osrednji del občine Vodice

prvotno načrtovanih odhodkov, Večje Spremembe (5.000 EUR ali Več) se nanašajo na

naslednje proračunske postavke:

Prav tako se prvotno načrtovano zadolŽevanje zmanjša za 279.058,48 EUR, zaradi zamika
dinamike izvĄanja investicije lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962501
(Majkerjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek), investicĺje
lnfrastruktura Polje - Lc 46215'1, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) ter ostale
infrastrukture ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC
Skaručna Utik)' Predmetno gradivo je bilo skladno s Poslovnikom občinskega sveta občine
Vodice v javni razpravi, v času katere s strani zainteresirane javnostĺ ni bilo podanih nobenih
pripomb.

Żupan pojasni, da je bilo med predlogom in dopolnjenim predlogom evidentiranih 57
predlogov, od katerih 8 predlogom zaradifinančnih, zakonskih ali pogodbenih omejitev ni bilo
mogoče ugoditi.

Člani svetniške skupine N.Si, Anton Kokalj, ddr. TomaŽ Gyergyek, Tilen Jeraj in Milan
Cebulj, so v skladu s Poslovnikom občinskega sveta občine Vodice vloŽili amandmaje na
dopolńjen predlog odloka o proračunu občině Vodice za leti 2019 in 2o2o' Żupan predstavi
amandmaje na dopolnjen predlog odloka o proračunu občĺne Vodice za leto 2019 in stališča
do vloženih amandmajev. Vsebina je bila članom občinskega sveta občine Vodice
predloŽena na seji'

Razprava:

Anton Kokalj Vezano na dopolnjen predlog proračuna in stališča do vloŽenih amandmajev
svetniŠke skupine N.Si pove sledeče:

- Svetniška skupina N'Si zavraća argument, da predlagani amandmaji niso
uravnoteŽeni (podani so konkretni predlogi za zniŽanje proračunskih postavk v
vrednosti 105.000 EUR in povišanje drugih proračunskih postavk v istivrednosti).

- občina Vodice namenja preveč sredstev na proračunskih postavkah Prĺreditve za
občinski praznik, Druge občinske prireditve, Promocija občine, občinska priznanja in

darila ter Protokol ĺn reprezentanca.
- občinski svet in njegova delovna telesa niso obravnavali projektov, ki se izvajajo v

okviru LAS Za mesto in vas.
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Anton

lnvesticĺje na področju kulture so v primerjavi z investicijami na področju športa
manjše, sredstev za sofinanciranje športnih in kulturnih društev pa se namenja
enako, čeprav je v občini manj društev na področju športa.
lzgradnja dvigala v Kulturnem domu Vodice ni optĺmalna rešitev, sajje objekt statično
neprimeren. Poda predlog, da se z namenom izboljšanja dostopa za invalide in
starejše, omogoči izvajanje zdravstvene dejavnosti v nekdanjih prostorih občinske
uprave.
z drugim amandmajem je bila predlagana določba, ki bi občinskemu svetu
dodeljevala pristojnost, da predhodno potrdi projekte, katerih skupna vrednost se
spremeni zaveč kot 50.000 EUR.
Amandma, ki se nanaša na vračilo plačanih preteklih vlaganj občanov v izgradnjo
kanalizacijskega omreŽja, formalno ni bil korektno vlożen. lzrazi pomislek, alije odlok
o ustanovitvi proraöunskega sklada - vračanje preteklih vlaganj zakonit in ustaven.
S četrtim amandmajem se predlaga omejitev likvidnostnega zadolŽevanja v letu 2020
s 5 % na 2,5 % vseh izdatkov zadnjega spĘetega proračuna. Glede na višĺno
izdatkov v letu 2019, se mu omejitev zdi ustrezna.
Meni, da je projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode z vidika učinka problematičen.
Zaizgradnjo pribliŽno 1.100 kanalizacijskih priključkov se občina Vodice dolgoročno
zadolžuje, medtem pa ni bil pripravljen operativnĺ program, ki bĺ opredeljeval način
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v preostalih naseljih. Prav tako ni bil opravljen
izračun cene storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode (t.i. kanalščine), katero bo
upravljavec Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o'o. dolŽno zaračunavati po
drŽavni uredbi.

Kokalj doda, da pri nadaljnji obravnavi proračunov ne namerava sodelovati.

Anton Kokalj zapusti sejo ob 18.52 uri

Tilen Jeraj izpostavĺ predlog za podporo mladim podjetnikom (tj Erasmus for Young
Entrepreneurs), ki v dopolnjenem predlogu proračuna ni bil upoštevan. Program je financĺran
s sĹlaĺli Evlĺ.lpske uĺlije, zato bi rnoraia obcina Vociice za njegovo izveooo namenltl zgol.;
prostore.

Tilen Jeraj zastavi vprašanje, alije postopek sprejema proraöuna legalen, ker občĺna Vodice
še nima imenovanega podŽupana.

Tilen Jeraj izrazi pomislek, kako bo občina Vodice ob načrtovani zadolŽenosti v nadaljnjih
letih sposobna vzdrževati socialni standard in redno vzdrževarye, ki z letĺ naraščata.
lzpostavi projekt občinskega središěa, za katerega je bil s strani predstavnikov Evropske
komisije podan odgovor, da projekt v trenutnĺ obliki ni primeren z vidika črpanja evropskih
sredstev. Znatna finančna sredstva se vlagajo v pripravo investicijske dokumentacije za
projekt, katerega finančno morda ne bo mogoče izvesti.

Anton Kosec pove, da je gradivo dopolnjenega predloga odloka o proračunu občine Vodice
za leto 2019 pripravljeno ustrezno in v skladu s Poslovnikom občinskega sveta občine
Vodice. Ceprav niso upoštevani vsi podani predlogi na predlog proračuna ob prvem branju,
bo glasoval za potrditev obeh odlokov o proračunu, predvsem z razloga podpore gradnji
kanalizacije z evropskimi sredstvi in sočasno gradnjo ostale infrastrukture.

Anton Kosec poda komentar na dopolnjen predlog proračuna in zastavĺ naslednja vprašanja:
- Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. bo v okviru proračunske postavke JP

Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdźevanje izdelalo operativni program
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki bo moral vsebovati tudi optimalno rešitev za
odvajanje komunalnih voda v naseljih zahodno od avtoceste.

- Vezano na proračunsko postavko Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu predlaga,
naj se v primeru izkazanih potreb v času gradnje zagotovijo dodatna sredstva za
ureditev poti.
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- Lokalna cesta Koseze - Vojsko je zelo prometna in nevarna, zato predlaga ureditev
kroŽišča, ki bi pripomoglo k umiritvi hitrosti (pri Lončarju ali pri spomeniku na koncu
naselja Vesca).

- Predlog za povečanje sredstev na proračunski postavki obveščanje občanov se v
dopolnjenem predlogu proračuna ni upošteval, zaradi dogovora o optimĺzaciji
stroškov Uradnega glasila občine Vodice in javnega občinskega glasila Kopitarjev
glas.

- Pohvali novo proračunsko postavko, ki se nanaša na izvedbo kotička za otroke, ki

niso vključeni V javni zavod. Na kakšen način se namerava zagotoviti
subvencioniranje varstva predšolskih otrok, katerih varstvo se zagotavlja izven
vzgojno varstvenih institucij?

- Pretekla vlaganja občanov v izgradnjo kanalizacijskega omreŽja se izvajajo ob
izračunu komunalnega prispevka za občane, ki pričenjajo z gradnjo in so predhodno
vlagali v kanalizacijo ali na osnovĺ zahtevkov.

_ Zastavi vprašanje, zakĄ se povečuje proračunska postavka pravno zastopanje
občine iz2.oOO EUR v letu 2018 na 20.000 EUR v letu 2019. Predlaga ustanovitev
skupne medobčinske uprave z namenom pravnega zastopanja občine.

_ Poda predlog, da se občinski svet na prvi seji seznani, kadar Župan v skladu s 7.

členom odloka o proračunu občine Vodice spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov.

Sejo zapustita Titen Jeraj in Mitan Cebulj ob 18.56 uri, seji se prĺdruŽita ob 19.02 uri.

Margareta Barle opozori na visoko vrednost projekta večnamenske športne dvorane, ki

predvideva vkop objekta in s tem draŽjo gradnjo. Poda predlog, da se preveri dodatne
moŽnosti za enostavnejšo zasnovo in optimizacijo projekta. Vpraša za pojasnila glede
povišanja proračunske postavke Agromelioracija v višini 28.600 EUR, za ureditev
melioracijskih kanalov v delu, ki niso bili vključeni v osnovni projekt, ter ustrezne prometne
signalizacije.

Luka Rozman podpre predloge za zagotovitev večje transparentnosti in optimizacije
projektov. občinskemu svetu, kije politično telo, predlaga zaupanje v delo strokovnih sluŽb.

Milan Cebulj izrazi nezadovoljstvo, ker predlogom, ki se nanašajo na projekte v naseljih
Zapoge, Torovo, Dornice, Dobruša in Repnje, ni bilo ugodeno ali jim je bilo ugodeno znotraj
obstoječih proračunskih postavk' Glede na predlagano dolgoročno zadolŽevanje občine
Vodice izrazi dvom, o moŽnostih za izgradnjo kanalizacije tudi v zgorĄ navedenih naseljih.

Żupan poda naslednje odgovore in pojasnila:
Prvi amandma je bil zavrnjen izključno zaradi neuravnoteŽenosti, kot je navedeno v
stališčih do amandmajev, ki so jih člani občinskega sveta prejeli predloŽene na seji.
Drugi amandma je zavrnjen iz razloga, ker pri večjih projektih, kot je izgradnja kanala
CO, 5O.OOO EUR predstavlja zgolj 1 % vrednosti investicije in tovrstna omejitev
onemogoča hiter odziv in operativnost pri izvajanju projekta.
cetrti amandma se nanaša na dikcijo' ki je skladna z zakonodajo in omogoča
nemoteno izvrševanje obveznosti občine Vodice. Likvidnostno zadolŽevanje je
potrebno zaradi velikih investicij, saj prejemki iz evropskih sredstev za projekt C0
običajno pritekajo z zamikom od 45 do 60 dni.
občinski svetniki, društva in organizacije so bila pozvani k prijavi projektov na javne
pozive LAS Za mesto in Vas, na katere ni bilo zadostnega odziva. občina Vodice je
na pozive prijavila kvalitetne projekte, s katerimije uspela črpati drŽavna in evropska
sredstva. Tatjana Resman doda, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanska
urbana regija, kot vodilni partner lokalne akcijske skupine, objavila več pozivov in

vabil za udeleŽbo na delavnicah in izobraŽevanjih z namenom pomoči pri pripravi
projektov, na katere je bil odziv v občini Vodice skromen. V letošnjem letu bo

5



predvidoma objavljen tretji poziv, k udeleŽbi na delavnicah in izobraŽevanjih pa so
vabljeni tudi člani občinskega sveta.
S strani kulturnih in Športnih društev ni večjih pripomb, prav tako tudĺ niso izražene
bistvene dodatne finančne potrebe. Razlog za večje investicijske projekte na področju
špońa je v javnih razpisih Fundacije za šport, na katerih je občina Vodice uspešno
pridobila nepovratna sredstva, medtem ko na področju kulture tovrstnih razpisov nĺ.
občinsko središče bo celovito reševalo neustrezne prostore za izvĄanje kulturnih
društev. Primerjava, kije bila izvedena pred nekaj leti, je pokazala, da ni velikĺh razlik
med vlaganji občine Vodice v kulturo in v šport.
V objektu kulturnega doma Vodice bo ĺzvedeno zunanje dvĺgalo, katerega bo mogoče
demontiratĺ na drugo lokacijo (predvidoma ob osnovni šoli Vodice). Rado Cuk pove,
da je bila zdravniku podeljena koncesija in v najem oddan prostor v objektu nekdanje
občinske uprave. občina Vodice je omogočila prostorske ĺn izvedbene pogoje,
vendar za enkrat ni bilo izkazanega interesa.
operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo občinski svet obravnaval
in spĘemal po uveljavitvi novega drŽavnega operativnega programa oziroma
uveljavitvi nove vladne Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne Vode, ki je v usklajevalnem postopku in bo sprejeta
predvĺdoma do letošnjega poletja.
Na arhitekturnem natečaju za občinsko središče je bilo predstavljenih 25 urbanističnih
rešitev, katerih ponudbena vrednost se je gibala od 800.000 EUR do 1.100.000 EUR.
Sklenjena pogodba z Dekleva Gregorič arhitekti v vrednosti pribliŽno 900.000 EUR
zď1ema izdelavo celotne študije, projektne dokumentacije, PZl, PGD ter vključuje
nadzor in prisotnost projektanta na terenu v času gradnje.
Trenutno veljavni pravilnik o subvencioniranju varstva otrok določa, da so do
subvencije v višĺni 100 EUR upravičeni starši otrok, ki so zaradĺ prezasedenosti
kapacitet vrtca Skratek Svit Vodice vpisani na čakalni seznam in niso vključeni v drug
vrtec. Rado Cuk pojasni, da je bilo s stranĺ Nadzornega odbora občine Vodice
podano prĺporočilo, da se med starši izvede anketni vpraša|nik glede izkazanega
:.-a-.---- 

-- 
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nadaljnjim korakom za öim boljšo ureditev varstva otrok v občini.
Proračunska postavka pravno zastopanje se povečuje, ker je v sk|epnĺ fazi pravdna
zadeva Klemenčič. odvetnik Marko Drinovec občino Vodice zastopa v pravdnih
zadevah, ki so se pričele pred letom 2o1o. Żupan pojasni, da se z medobčinskim
inšpektoratom vršijo razgovori glede organizacije skupnih občinskĺh uprav z razlićnih
področij.
Pred nadaljevanjem postopkov na projektu večnamenska športna dvorana se bo
preverilo moŽnosti za njegovo optimizacijo. Ponovno se bo proučilo, kakšen znesek
predstavlja vkop objekta. V predlogu proračuna je zabeleŽena zgolj projektantska
ocena z vsemi pripadajočĺmi elementi.
Glede agromelioracije Župan pojasni, da se proračunska postavka povečuje, ker
projektant v načrte ni izrisal propustov, ki bodo predvidoma v celoti izgrajeni v
letošnjem letu.

Miran Sirc doda, da je bila cena kanalščine opredeljena ob sklepanju novelirane pogodbe z
Mestno občino Ljubljana in občino Medvode na 16. redni seji občinskega sveta občine
Vodice dne 23.5.2016. Povezava do gradiva bo posredovana članom občinskega sveta po
elektronski pošti. Na območju, ki ga bo zĄemala t.i. kohezijska kanalizacija, bo upravljanje v
času rednega obratovanja izvajalo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., tudi cene
bodo enotne za celotno območje projekta. Cena bo za občane Vodic bistveno níĄa, kar
posledično pomeni, da občini Vodice za ta del ne bo potrebno več zagotavljati subvencije.

Miran Sirc pojasni, da se sredstva iz skĺada vplačane občĺnske takse za kanalizacijo ne bodo
vračala zgolj občanom, ki se bodo priključili na javno kanalizacijo, temveč Vsem, ki so jo
vplačali v času veljavnosti odloka' Tatjana Resman doda, da je sklad ustanovljen za obdobje
do leta 2021. MoŽnost vračanja vplačanih taks je predpisana tudi v odloku o komunalnem
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prispevku, ki je bil sprejet v letu 2014' Takse se vračajo ob odmeri komunalnega prispevka
za izboljšanje opremljenosti, kadar se zavezanci za plačilo priključijo na novo na
kanalizacijsko omreŽje. V primerih, ko se ne bodo mogli priključiti, se bodo takse vrnile na

zahtevo stranke.

Anton Kosec poda priporočilo, da Župan člane občinskega sveta obvešča o spremembah
Načrta razvojnih programov, s čemer se żupan strinja.

Anton Kosec zastavi vprašanje, ali se bodo tudi za dodatna dela, zaradi slabega projektiranja
na agromelioracijah, pridobiĺa evropska ali drŽavna sredstva. Żupan odgovori, da se bo
zadeva naslovila na pristojno ministrstvo z obrazloŽitvijo' da se spremeni odločba v znesku
dodatnih del.

Milan Cebulj zastavi vprašanje, kakšen je bil Vzrok, da k izgradnji kanalizacije v okviru
projekta C0 ni bil priključen tudi zahodni del občine.

Miran Sirc pojasni, da v občini Vodice ni nobene aglomeracije, ki bi bila večja od 2.000
populacijskih enot, kar je minimalno merilo za sofinanciranje iz evropskih sredstev. občina
Vodice je bila v okviru medobčĺnskega sodelovanja Mestne občine Ljubljana, občine
Medvode ĺn občine Vodice ena redkih občin, ki je bila uspešna pri pridobivanju
sofinancerskih evropskih sredstev za gradnjo kohezijske kanalizacije na agromelioracijah, ki

so manjše od 2'000 populacijskih enot. V prvih grafičnih in tekstualnih projekcijah, ki so bila
poslana na Ministrstvo za okolje in prostor, so bila zĄeta vsa naselja v občini, kar je bĺlo s
strani ministrstva zavrnjeno. Hrbtenĺca omogoča priklop in navezavo vseh naselij.

Po razpravije dal Župan na glasovanje naslednje amandmaje in sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A:2 članov;
PRoTl: 6 članov.
Amandma ni bil sprejet.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov,
ZA.2 članov;
PRoTl:6 članov.
Amandma ni bil spreiet.

5.6.1
AMANDMA

občinski svet oběine Vodice sprejme amandma, da se skladno s
predlogi, navedenimi v amandmaju, iz proračunskih postavk v skupni
vrednosti í05.000 EUR sredstva prenesejo na proračunske postavke,
v skupni vrednosti í05.000 EUR.

5.6,2
AMANDMA

oběinski svet občine Vodice sprejme amandma, da se drugi stavek
prvega odstavka sedmega člena glasi: >Proiekte, katerih skupna
vrednost se spremeni za več kot 20 olo oziroma 50.000 evrov' mora
predhodno potrditi občinski svet.<<

5.6.3
AMANDMA

občinski svet občine Vodice sprejme amandma, da se tretji odstavek
osmega člena glasi: >Proračunski sklad - vračanja preteklih vlaganj
občanov v kanalizacijsko omrežje v letu 2019 oz.2020 se oblikuje v
višini dejansko vplačanih sredstev za vsak vodovodni priključek
posebej od začetka pa do konca obračunavanja prispevka, ustrezno
revaloriziran' razen za priključke, ki so že prikljuěeni na kanalizacijo.<
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Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:2 članov;
PRoTl. 7 članov.
Amandma ni bil sprejet.

5.3.4 SKLEP oběinski svet občine Vodice sprejme odlok o proračunu občine
Vodice za Ieto 2019.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A. 10 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

Župan odredi odmorob 20'26 uri. ob preverjanju prisotnosti ob 20.36 urĺje bito prisotnih 12
članov občinskega sveta občine Vodice.

4 SKLEP o NAcRTu RAVNANJA s STVARNIM PREMoŽENJEM oBclNE VoDlcE
zA LETo 20í9 - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Kristina BoŽič, občinska uprava občine Vodice, sočasno k4.in7.
točki dnevnega reda. V načrtu pridobivanja nepremicnega premoŽenja so zď1ete
nepremičnine, ki so Že bile predvidena za odkup v preteklih letih, vendar do realizacije
pravnĺh poslov ni prišlo, ter nepremičnine, ki so predvidene za realizacijo investĺcij, urejanja
premoŽenjsko pravnih razmerij, uresničevanja zadev javnega pomena in kompleksnih
ureditev posameznih območij. občina Vodice bo načrt pridobivanja nepremičnin realizirala
sriaono z razpotożi.;tvlml sreoswl ozlroma oo poraoe sreostev, zagotov1enln V proracunu za
posamezno leto. Razpolaganje z nepremičninami bo izvedeno po metodah, kĺ omogočajo
najugodnejše rezultate za občino Vodice (v načrtu je določena orientacĺjska vrednost).
Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za finance in ga ocenil kot primernega za obravnavo
ĺn sprejem na občinskem svetu občine Vodice.

Razprave ni bilo.

Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:

5.4.3 SKLEP: občinski svet oběine Vodice spĘme Sklep o načrtu ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Vodice za leto 2019.

Glasovanje:
Prisotnih. 12 članov,
ZA' 11čĺanov;
PROTI: /.

Sklep je bil spĘet.

5 SKLEP o DoLočITVl VREDNosTl PRAVNIH PosLoV - IZJEME oD oBVEZNE
VKLJUclTvE V NAGRT RAVNANJA z NEPREM|GNIM PREMoŽENJEM oBctNE
VODICE ZA LETO 2019 - PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽĺtev poda Kristina Božič, občinska uprava občine Vodice, sočasno k 5. in 8.
točki. Vključenost stvarnega premoŽenja v načrte ravnanja s stvarnim premoŽenjem je
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formalni pogoj za pričetek ĺzvedbe postopkov pridobivanja oziroma razpolaganja s stvarnim
premoŽenjem' lzjemoma lahko lokalna skupnost sklepa tovrstne pravne posle izven
navedenih načrtov. Kvote se za leto 2019 določijo glede na spĘeti načrt ravnaĄa z
nepremičnim premoŽenjem, ĺn sicer se predlaga, da lahko občina Vodice v letu 2019 sklene:

- 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoŽenja občine Vodice
zaleti 2019 in 2020 oziroma 79.087,26 EUR za posamezno leto,

- 20 % skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoŽenjem občine
Vodice za leti 2019 in 2020 oziroma 16.236,76 EUR za posamezno leto,

- pri posamičnem poslu ravnanja z nepremičnim premoŽenjem vrednost posamezne
nepremičnine ne sme presegati 5.000,00 EUR,

- k posamičnemu poslu ravnanja z nepremičnim premoŽenjem predhodno poda
soglasje občinski svet občine Vodice.

Razprave ni bilo.

Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:

5.5.3 SKLEP: občinski svet oběine Vodice sprejme Sklep o določitvi vrednosti
pravnih poslov za katere vkljuěitev v obvezni načrt ravnanja z
nepremlčnim premoŽeniem občine Vodice za leto 2019 ni obvezen.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A: 10 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

6 ODLOK O PRORACUNU OBCINE VODTCE ZA LETO 2O2O _ DOPOLNJEN
PREDLOG,2. BRANJE

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

Uvodno obrazloŽitev poda Barbara Kovačič, občinska uprava občine Vodice. V obrazloŽitvi
dopolnjenega predloga proračuna so navedeni vsi evidentirani predlogi, podani s strani
članov občinskega sveta, delovnih teles in občinske uprave, ki so finančno in izvedbeno
ovrednoteni. Med predlogom in dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2020 je
152.342,56 EUR manj načrtovanih prihodkov, predvsem z razloga niŽjih prihodkov z naslova
plačila komunalnih prispevkov in prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicijo
energetske sanacije objekta v Utiku. V dopolnjenem predlogu proračuna je 72.430,95 EUR
več od prvotno načrtovanih odhodkov, večje spremembe (5.000 EUR ali več) se nanašajo na
naslednje proračunske postavke:

RazlikaOpisPP
-270.000,00Celovita prenova občinskih stavb - izhodiŠčne Študije in dokumentacija061211

-90.000,00043248 lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben)'
JP 962541(Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - PoljŠek)

-40.000,00014126 LAS Za mesto in vas
-40.000,00042216 obnova vodovoda Polje - Skaručna 2. Ťaza

-20.000,00061 203 Pridobivanje zem ljišč - najem n ine, odškod n ine

-15.847,21Odplacilo dolga200001
-10.000,00021201 Civilna zaŠčita - investicije
-7.000,00051218 lzgradnja odce pov na ko m u n a I no i nf rastru ktu ro

5.000,00031 1 05 Gasilska zveza Vodice - investicije

5.000,00Celostna prometna strategija občine Vodice043255
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012101 obÖinski svet - sejnine 8.581,91

043219 Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu 10.000,00

049'ĺ01 UĘanje pokopaliŠč 15.000,00

014129 WiFi4EU 18.800,00

014101 občinska uprava - plače, prispevki in povraČila 25.000,00

051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v obÖinah
Medvode in Vodice ter izgradnĺa povezovalneqa kanala Co v MoL 442.327,63

101104 Pomoč na domu 5.000,00

Prav tako se prvotno načrtovano zadolŽevanje poviša za 224.773,42 EUR EUR, zaradi
zamika dinamike izvajanja investicije lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962501
(Majkerjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polaröek - Poljšek), investicije
lnfrastruktura Polje -LC 462151, JP 96250í (čez Polje) in JP 962511 (Polšak) ter ostale
infrastrukture ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC
Skaručna Utik). Predmetno gradivo je bilo skladno s Poslovnikom občinskega sveta občine
Vodice v javni razpravi, v času katere s strani zainteresirane javnosti ni bilo podanih nobenih
pripomb.

Clani svetniške skupine N.Si, Anton Kokalj, ddr. TomaŽ Gyergyek, Tilen Jeraj in Milan
Cebulj, so v skladu s Poslovnikom občinskega sveta občine Vođice vloŽilĺ amańdmaje na
dopolnjen predlog odloka o proračunu občine Vodice za leti 2019 in 2020.Żupan predstavĺ
amandmaje na dopolnjen predlog odloka o proračunu občine Vodice za leto 2o2o in stališča
do vloŽenih amandmajev. Vsebina dodatnega gradiva je bilo članom občinskega sveta
občine Vodice predloŽeno na seji.

Razprava:

Jaka Šĺmnovec glede na soglasno spĘet predlog proračuna V prvem branju ne razume
razlogov svetniŚke skupine N.Si za vloŽitev amandmajev na dopolnjen predlog proračuna v
drugem branju.

Milan Čebulj pojasni, da je svetniška skupina N.Sĺ ob prvem branju proračuna izrazila
podporo v primeru, da bodo v dopolnjenem predlogu upoštevani podani predlogi za
spremembe in dopolnitve.

Po razpravije dal Župan na glasovanje naslednje amandmaje in sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:2 članov;
PRoTl: 6 članov.
Amandma ni bilsprejet.

Glasovanje:
Prisotnĺh: 12 članov;

5.6.í
AMANDMA:

občinski svet občine Vodice spreime amandma, da se skladno s
predlogi' navedenimi v amandmaju, iz proraěunskih postavk v skupni
vrednosti í05.000 EUR sredstva prenesejo na proračunske postavke,
v skupni vrednosti í05.000 EUR.

5.6.2
AMANDMA:

občinski svet občine Vodice sprejme amandma, da se drugi stavek
prvega odstavka sedmega člena glasi: >Projekte, katerih skupna
vrednost se spremeni za več kot 20 o/o oziroma 50.000 evrov' mora
predhodno potrditi občinski svet.ĺ<
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5.6.3
AMANDMA:

občinski svet občine Vod ice spĘme amandma, da se tretji odstavek
osmega člena gIasi: >Proračunski sklad - vračanja preteklih vlaganj
občanov v kanalizacijsko omreŽje v letu 2019 oz.2020 se oblikuje v
višini dejansko vplaěanih sredstev za vsak vodovodni prikIjuček
posebej od začetka pa do konca obračunavanja prispevka, ustrezno
revalorlziran' razen za priključke, ki so Že priklj učeni na kanalizacijo.<

ZA:2 članov;
PRoTl: 6 članov.
Amandma ni bilsprejet.

Glasovanje:
Prisotnĺh: 12 članov;
ZA:2 članov;
PRoTl: 7 članov.
Amandma ni biI spĘet.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:2 članov;
PRoTl: 7 članov.
Amandma ni bll sprejet.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA: 10 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

7 SKLEP o NAčRTU RAVNANJA s STVARN|M PREMoŽENJEM oBctNE VoDlcE
ZA LETO 2O2O - PREDLOG

_--E---_

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

Uvodno obrazloŽitev poda Kristina Božič, občinska uprava občine Vodice, sočasno s 4.

točko.

Razprave ni bilo.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

5.7.í SKLEP: občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o načrtu ravnanja s
stvarnim premoŽenjem občine Vodice za leto 2019.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;

l1

občinski svet občine Vodice sprejme amandma, da se tretjl
enajstega člena glasi: >Ge se zaradi neenakomernega

odstavek
pritekanja

prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnotežiti, se lahko
občina zadolżi, vendar največ do višine 2,5o/o vseh izdatkov zadnjega
sprejetega proraču na. <<

5.6.4 SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o pľoračunu oběine
Vodice za leto 2020.

5.6.5 SKLEP:



ZA: 10 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

8 SKLEP O DOLOGITVI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV - IZJEME OD OBVEZNE
VKLJUclTvE V NACRT RAVNANJA z NEPREMIGNIM PREMoŽENJEM oBctNE
VODICE ZA LETO 2O2O - PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Kristina BoŽič, občinska uprava občine Vodice, sočasno k 5.
točki.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

5.8.í SKLEP: občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o določitvi vrednosti
pravnih poslov za katere vključitev v obvezni načrt ravnanja z
nepremičnim premoŽenjem občine Vodice za leto 2020 ni obvezen.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA:10 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

9 SKLEP o PoDALJŠANJU zAcAsNEGA FINANCIRANJA oBclNE VoDtcE V
OBDOBJU APRIL - JUNIJ 2019 _ PREDLOG

Żupan umakne točko z dnevnega reda, ki zaradi sprejema odlokov o proračunu občine
Vodice za leti 2019 in 2020 ni potrebna.

10 LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODICE, D.O.O. ZA
LETO 2019 _ PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Miha Bergant, vršilec dolŽnosti direktorja Javnega podjetja
Komunala Vodice d.o.o. Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. v okviru obveznih
gospodarskih javnĺh sluŽb izvaja dejavnostĺ oskrbe s pitno Vodo, odvajanja in čĺščenja
komunalne odpadne in padavinske vode, upravljanja in urejanja pokopališč, urejanja in
čĺščenja javnih površin. Na osnovi sklenjenih pogodb javno podjetje izvĄa še dodatne
storitve:

- upravljanja, vzdrŽevanja in čiščenja občinskih javnih stavb,
- vzdrževanja in upravljanja zbirnega centra in zbiralnic odpadkov na območju občine

Vodice,
- lazvoza kosil za staĘše občane, ki so upravičeni do subvencĺonirane prehrane,
- drugih storitev za potrebe ustanovitelja ĺn zunanjih naročnikov, podjetij ĺn občanov.

V letu 2019 se bo nadaljevalo z obnavljanjem in vzdrŽevanjem obstoječih hišnih priključkov
ter izgradnjo novih. Zzbranimi namenskimi sredstvije načrtovana obnova najmanj 37 hišnĺh
prĺključkov. V naselju Polje bo s pridobljenimi drŽavnimi sredstvi Ministrstva za gospodarski
razvoj ĺn tehnologijo izvedena obnova azbestno cementnĺh cevi, ki je del napajalnega
sistema za celotno juŽno območje občine (Skaručna, Gmajnica, Vojsko in Povodje), in delna
sprememba poteka trase vodovoda na tem območju.
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Miran Sirc pojasni, da je letnĺ program usklajen s proračunom občine Vodice za leto 2019.
Predhodno ga je obravnaval Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o. in ga
ocenil kot primernegaza sprejem na občinskem svetu občine Vodice.

Razprava:

Tilen Jeraj zastavi vprašanje glede problematike defektov in nizkega tlaka na vodovodnem
omreŽju v naselju Jegriše. V tem naselju se domnevno pojavljajo tudi teŽave s tlakom na
hidrantnem omreŽju.

Miha Bergant pojasni, da pritoŽb na tem območju ni, medtem ko je vodni tlak v posameznih
gospodinjstvih v velikĺ meri odvisen od interne inštalacije vodovoda. okvara, ki se je pojavila
v letu 2019,je bila sanĺrana in nameščen nov hidrant, ki omogoča boljšo poŽarno varnost. Na
podlagi poročila o opravljenem pregledu hidrantov na območju občine Vodice, ki ga letno
opravlja Gasilska zveza Vodice, je Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. opravilo sanacijo
vseh hidrantov, kjer so bile zaznane teŽave.

Anton Kosec podpre predstavljen letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice
d.o.o., za katerega meni, da zagotavlja najoptimalnejšo izvĄanje obveznih gospodarskih
javnih sluŽb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode. lzrazi pohvalo glede 15 o/o zman1šanja vodnih izgub v primerjavi s preteklim letom.

Miha Bergant pojasni, da se s postopno zamenjavo cevi vodne izgube zmanjšujejo.

Żiga Janežič, kot predstavnik društev in organizator razlĺčnih prireditev v občini, pohvali hitro
odzivnost in korektno delo Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o. Poda predlog, da se
odpiralni čas začasnega zbirnega centra pri öistilni napravi v Vodicah prilagodi povečanemu
obisku in umiku rumenih zabojnikov v občini, ĺn sicer na način, da bi bil zbirni center preko
celega leta odprt dvakrat tedensko (ob sredah in sobotah).

Miha Bergant pojasni, da se dodatnĺ rumeni zabojniki za gospodinjstva lahko naročijo pri

Javnem podjetju Snaga d.o.o. Dodatni termini odprtja zbirnega centra so povezani s stroški
iz proračunskih sredstev občine Vodice. ob zagotovitvi dodatnih sredstev se lahko za
prihodnja leta načrtuje tudi drugačen odpiralni čas.

Miran Sirc doda, da je urnik odprtja začasnega zbirnega centra iz praktičnih razlogov določen
na obstoječ način. Na lokaciji ni fiksnih komunalnih in energetskih priključkov, zato v
zimskem obdobju ni mogoče zagotoviti obratovanja zbirnega centra v popoldanskem času.

Milan Cebulj zastavi vprašanje, zakĄ je bilo ukinjeno izvajanje analize vode na Dobruši.
Vezano na povišanje proračunske postavke JP Komunala Vodĺce - investicije in investicijsko
vzdrŽevanje z namenom priprave operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih
voda predlaga, da Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. pristopi k pripravi omenjenega
programa.

Miha Bergant pojasni, da vodnjak na Dobruši ni vključen v javno omreŽje oskrbe s pitno

vodo. Analize Vzorcev pitne vode so povezane s stroški, ki bremenijo vodarino za uporabnike
vode iz javnega vodovoda. Načrtovana sredstva bodo porabljena v skladu z letnim
programom dela.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep.

občinski svet občlne Vodice, kot skupščinagospodarske družbe,
sprejme Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o.
zaleto 2019.

5.10.í
SKLEP:

Ą,
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Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA: 11članov;
PROTI: /.
Sklep je bil spĘet.

'tí LETNI PRoGRAM Šponre V oBcINt VoDlcE zA LETo 2o19 - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Rado Čuk, občinska uprava občine Vodice, sočasno k11.in 12.
točki' Na podlagi Zakona o športu se izvajanje nacĺonalnega programa športa v Republiki
Sloveniji, kĺ se ĺzvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni
program športa določa namen in obseg sofinanciranja programov naslednjih izvajalcev:

- športna društva,
- zavodi, gospodarske druŽbe, zasebniki in druge organizacĺje, registrirane za

opravljanje dejavnosti v špońu,
- ustanove, kĺ so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne

in neprofitne.

V proračunu občine Vodice se zagotovijo sredstva v skupni višini 111.587,41 EUR za leto
2019 in 50.000,00 EUR za leto 2020. Sredstva so razdeljena po naslednjih namenih in
vrednostih, in sicer za:

- športne programe 8.580,00 EUR,
- razvojne dejavnosti 880,00 EUR,
- organiziranost v športu 8.140,00 EUR,
- športne prireditve 4.400,00 EUR,
- občinski pokal v veleslalomu ter kolesarjenju 5.000,00 EUR'
- tečaj plavanja v osnovni šoli Vodice in vrtcu Škratek Svĺt Vodice 5.ooo,oo EUR,
- üuglaüiicv illvzülŻęvallje špuĺĹĺle iĺlíĺasĹĺuiĺ.Ĺuĺe ill ĺ;Ĺlĺ.lšiĺiłr igĺai 79.5E7,4i EUR. v ietu

2019 in 18.000,00 EUR v letu 2020.
Predmetno gradivo je obravnaval odbor za druŽbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter ga ocenil kot primernega za obravnavo in spĘem na občinskem
svetu občine Vodice.

Razprava:

Milan Čebulj poda predlog za namestitev otroških igral na Dobruši, na kar Silva Kralj
odgovori, da imajo krajani Dobruše v neposredni bliŽini sodobno uĘeno igrišče v Repnjah'

Tilen Jeraj poda predlogza izgradnjo večjega otroškega igrišěa v naselju ob Grabnu'

Sprejet je bil naslednji sklep:

5.11.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letni program športa v oběini
Vodice za leto 20í9.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA. 10 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet soglasno.

12 LETNI PROGRAM SPORTA V OBCINI VODICE ZA LETO 2O2O _ PREDLOG
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Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.

Uvodno obrazloŽitev poda Rado Cuk, občinska uprava občine Vodice, sočasno k 11. in 12'
toöki.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

5.12.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letni program športa v občini
Vodice za leto 2020.

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
ZA: 10 članov;
PROTI: / .

Sklep je bil sprejet.

13 LETNT PROGRAM KULTURE V OBCTNIVODICE ZA LETO 2019 _ PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Rado Čuk, občinska uprava občine Vodĺce, sočasno k 13. in 14.

točki. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lokalna skupnost
sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program
vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.

Letni program kulture pomeni vsebinsko razporeditev ĺn utemeljitev sredstev, ki so za kulturo
določena s proračunom, hkrati pa določi tudi oblike in način uresničevanja programov in
projektov. Cilj Letnega programa je v prvi vrsti kakovost oziroma čim višja raven izvedbe
kulturnih programov v občini Vodice in je podlaga za izvedbo razpisa za sofinanciranje
kulturnih programov in prireditev v občini Vodĺce.

V proračunu občine Vodice se zagotovijo sredstva v skupni višini 209.100,00 EUR za leto
2019 in'ĺ84.700,00 EUR za leto 2020. Sredstva so razdeljena po naslednjih namenih in

vrednostĺh, in sicer za.
- kulturna društva 22.000,00 EUR,_ knjiżnica - redna dejavnost 68.000,00 EUR,
- knjiŽnica _ nakup gradiva 7.000,00 EUR'
- Javni sklad Republike Sloveniieza kulturne dejavnosti 2.000,00 EUR,
- občinska stavba s Kulturnim domom Vodice 25.000,00 EUR v letu 2019 in 2.000,00

EUR v letu 2020,
- občinska stavba s Kulturnim domom Skaručna 2.000,00 EUR,
- občinska stavba s Kulturnim domom Utik 10.000,00 EUR v letu 2019 in 2.000,00 EUR

v letu 2020,
- vzdrŽevanje oziroma obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeleŽij in znamenj
_ kulturno zgodovinskih spomenikov, obeleŽij in znamenj 2.000,00 EUR,
- stara hišna imena 10.100,00 EUR v letu 2019,8.700,00 EUR v letu 2020,
- ureditev središča vasi ob knjiŽnici 2.000,00 EUR,
- obveščanje občanov 30.000,00 EUR,
- prireditveza občinski praznik 13.000,00 EUR,
- druge občinske prireditve 8.000,00 EUR,
- Kopitarjevi dnevi 8.000,00 v letu 2020,
- promocija občine 8.000'00 EUR.
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Predmetno gradivo je obravnaval odbor za družbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter ga ocenil kot primernega za obravnavo in sprejem na občinskem
svetu občine Vodice.

Razprava:

Żiga Janežič podpre letna programa kulture in športa za leti 2019 in 2O2Oter prizadevanja
občine Vodice, da postopoma povečuje sredstva za sofinanciranje kulturnih in športnih
društev v občĺni Vodice.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

5.í3.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letni program kulture v občini
Vodice za leto 2019.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA: 10 članov;
PROTI: /.
Sklep je bi! sprejet.

í4 LETN! PRoGRAM KULTURE V oBclNI VoDlcE zA LETo 2020 _ PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽĺtev poda Rado Čuk, občinska uprava občine Vodice, sočasno k't3. in 14
točki.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

5.14.1
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Letni program kulture v občini
Vodice za leto 2020.

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

15 SKLEP o UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V sPLoŠNl RABI zA PARGELI s
PARG. Šr. gszlz lN 857/4, oBE K.o. í748 sKARucnn - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. Nepremičnini, za kateri se predlaga ukinitev druŽbene
lastnine v splošni rabi, v naravi predstavljata del območja ob gozdni cesti v Hrušĺco, gozdna
cesta poteka po sosednjih zemljiščih, ki so v lasti fizičnih oseb. Ker zemljišči ne sluŽita več
namenu, za katerega jima je bila podeljena druŽbena lastnina v splošni rabi, se predlaga
izvzem iz javnega dobra. Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za finance ter ga ocenil kot
primernega za obravnavo in sprejem na občinskem svetu občine Vodice.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednjĺ sklep
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občinski svet občine Vodice sprejeme sklep o ukinitv i druŽbene
tastnine v splošni rabi na nepremičninah katastrska občina 1748
Skaručna parcela 857t2 in katastrska občina 1748 Skaručna parcela
85714.

5.í 5.1
SKLEP:

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

Sklep je bil sprejet.

í6 PoBUDE, PREDLoGI, VPRAŠANJA

Margareta Barle poda pobudo za zagotovitev moŽnosti uporabe novo izgrajene poljske poti,

ki pôvezuje cesti Bukovica - Vodice in Skaručna - Vodice, s katero bi se uporabniki
(predvsem starši otrok, ki obiskujejo vrtec in šolo v Vodicah) izognili zastojem čez naselje
Vodice.

Żupan pojasni, da je omenjena pot namenjena za dostop lastnikov zemljišč in sprehajalcev.
Ker je projekt v celoti financiran z evropskimi sredstvi, se namembnost izgrajenih poti ne
more spreminjati nadaljnjih pet let. Po zaključku gradbenih del bo na območju vzpostavljena
ustrezna prometna signalizacija in dodatne informativne table o projektu.

Milan Čebulj zastavi vprašanje, zakaj v sklopu izvedbe agromelioracije na komasacijskem
območju Vodice ni bila urejena tudi pot med Agroemono in novozgrajeno poljsko potjo, ki

povezuje cesti Bukovica - Vodice in Skaručna - Vodice.

Żupan poda odgovor, da je omenjena poljska pot v zasebni lasti, medtem ko občinsko
zemljišče sega do plinske postaje. občina Vodice v zasebne nepremičnine v sklopu projekta
ni posegala.

Tilen Jeraj vpraša za pojasnila glede okvar na delovanju omreŽja javne razsvetljave v
Vodĺcah V mesecu marcu, predvsem v večernem času.

Żupan pove, da bo vprašanje posredovano podjetju Javna razsvetljava d.d.

Tilen Jeraj poda pobudoza postavitev košev za pasje iztrebke v naseljĺh Pustnice' Jegriše in
Lokarje.

Żupan pojasni, da so v vsakoletnem proračunu določena sredstva namenjena tudi za nakup
novih košev. Pobudo naj se dopolni s konkretnimi lokacijami, na podlagi katerih bo občina
Vodice preko Javnega podjetja Komunala Vodice d.o'o izvedla naročilo.

Tilen Jeraj zastavi vprašanje glede gradnje kanalizacije v Jegrišah in morebitnega
subvencioniranja občine Vodice ali dżave za občane, ki so se odločili za nakup male
komunalne čistilne naprave' Poda predlog, da se pisni odgovor objavi v občinskem glasilu
Kopitarjev glas.

Żupan odgovori, da bo predvidoma do leta 2023 po celotnem naselju Vodice zgrajena
kanalizacija' Do sprejetja operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, naj

odločitev za nakup male komunalne čistilne naprave poteka ob zavedanju, da stroške v celoti
nosi posameznik.

Tilen Jeraj zastavi vprašanje, kdaj bo sanirana ulica Na Vrte.
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Zupan pojasni, da bo strokovna sluŽba opravila ogled na terenu ter proučitev możnosti za
izvedbo asfaltĺranja.

Rudi Kopač zastavi vprašanje, na katero instĺtucijo se lahko občani Zapog obrnejo glede
problematike parkirišča, na katerem je trenutno parkirano večje število cistern za prevoz
nevarnih surovin. Prebivalci naselja Zapoge se bojijo ekološke katastrofe, saj na parkirišču ni
urejenih sanitarij.

Po končani seji se je Župan članom občinskega sveta zahvalil za opravljeno delo in sejo
zaključil ob 2'ĺ.5't uri'

Zapisala:

Kaja dipl. kom. (UN)
lka lll

Aco Franc Šuštar
Żupan občine Vodice
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