oBčlilA voDlcE

Kopitariev

łą 1r 1217

Vodice

tel: oí/E33-2&'ío
farc oí/833-2G3o
vrnľw.vodice.si

obcina@vodice.si

POTRJEN
Datum:
28. 5.2019
Številka 90000-04/2019

ZAPISNIK
6. redne seje občinskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 23' aprila 2019, ob 18.00
V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

Prisotni člani oběinskega sveta: Luka Rozman, Tilen Jeraj, Rudi Kopač, Miran Veńačnik,
Milan Čebulj, Anton Kosec, Jaka Šimnovec,ddr. TomaŽ Gyergyek, Maja Drešar, Żiga

JaneŽiÖ, Anton Kokalj, Silva Kralj prihod pri 1. točki, Margareta Barle prihod pri 1. točki.

odsotni članl občinskega sveta:

dr. JoŽe Podgoršek, Branko BogoviÖ.

Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še: Majda Peterlin, direktorica
občinske uprave; Kaja Zupanek, občinska uprava; Barbara Kovačič,občinska uprava;
Kristĺna BoŽič, obÖinska uprava; Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode; Franci Beribak,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo; Javno podjetje VO-KA Snaga d.o.o.; Hedvika Rosulnik'
Vrtec Škratek Svit Vodice; Aleš SenoŽetnik, Gorenjski glas.
Sejo je vodil župan Aco Franc Šušťar.Zapisnik
občine Vodice.

UGoToVlTEV

je

pisata Kaja Zupanek, občinska uprava

sKLEPcľosrl

Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 18.02 prisotnih 11 članov občinskega sveta
občine Vodice. Zupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Lista
prisotnosti je priloŽena originalu zapisnika.
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POTRDITEV DNEVNEGA REDA

se pridružita Silva Kra[ in Margareta Barle ob 18.04.

Żupanje v uvodu pozdravil vse navzoče in v potrdĺtev predlagal dnevni red

1.

2'

3.

4'

5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta občine Vodĺce
Letno poročilo o oceni varnostnih razmer na območju občĺneVodice za leto 2018
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodĺce Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018
Letni program ravnanja s komunalnĺmi odpadki v obcini Vodice za leto 2019
Letni program za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvajanju obvezne
gospodarske javne sluŽbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za leto 2019
Sklep za oblikovanje števila oddelkov v Vrtcu Škratek Svit Vodice v Šolskem letu
2019ĺ2020 - predlog
Zaključni račun občine Vodice za leto 2018
Poročilo o realizaciji pridobivanja in razpoĺaganja z nepremičnim premoŽenjem za leto

2018

občine Vodice za leto 2018
Letno poročilo o delu Javnega občinskega glasila Kopitarjev glas za leto 2018

10. Letno poročĺloŽupana o delu
'1'1'

12.odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uradnem glasilu občine Vodice

-

predlog, skrajšani postopek
13. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev
glas Vodĺce _ predlog, skrajšani postopek
14. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega občĺnskegaglasila Kopitarjev
glas - predlog
ĺmenovanju članov Uredniškega odbora javnega občinskega glasila
15. Sklep
Kopitarjev glas - predlog
16' Poročilo o porabi sredstev organizatorjev volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018
17. Pobude, predlogi, vprašanja

o

Razprava

Ker se je meseca februarja iztekel mandat odgovornega urednika in uredniškega odbora
javnega občinskega glasila Kopitarjev glas, Anton Kosec predlaga umik 11. točke >Letno
poročilo o delu Javnega občinskega glasila Kopitarjev glas za leto 2018<.
Ddr. TomaŽ Gyergyek glede na obseŽnost dnevnega reda predlaga umik 10. točke >Letno
poročilo Župana o delu občine Vodice za leto 2018<<. Slednje podpre Anton Kokalj.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:

6.í.1 SKLEP

oběinski svet občlne Vodice sprejme sklep, da se z dnevnega reda
umakne 11. točka >Letno poročilo o delu Javnega občinskega glasila
Kopitariev qlas za leto 20{8<.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;
ZA:8 članov;
PRoTl: 3 člani.
Sklep je bil sprejet.
6.1.2

SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se z dnevnega reda
umakne í0. točka >Letno pcročilo Župana o delu občine Vodice za
leto 20í8<.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

ZA.7 članov;
PRoTl: 6 članov.

Sklep je bil sprejet.

6.1.3

SKLEP

oběinski svet občine Vodice za 6. redno sejo potrjuje naslednji
popravljen

DNEVNI RED:

1.
2.

3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
občine Vodice
Letno poroěilo o ocenivarnostnih razmer na območju občine
Vodice zaleto 2018
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat
in redarstvo za leto 2018
Letni progľam ravnania s komunalnimi odpadki v občini
Ż

ąY

Vodice za leto 2019
6. Letnl program za obvladovanje kakovosti poslovania pri
izvajanju obvezne gospodarske javne sluŽbe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 20í9
7. Sklep za oblikovanje števila oddelkov v Vrtcu Škratek Svit
Vodice v šolskem letu 201912020 - predlog
8. Zaključni račun oběine Vodice za leto 2018
9. Poročilo o realizaciji pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2018
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uradnem glasilu
občine Vodice - predlog, skĘšani postopek
1í. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem
občinskem glasilu Kopitarjev glas Vodice - predlog, skrajšani
postopek
í2. Sklep o imenovanju odgovornega urednlka javnega
oběinskega glasila Kopitarjev glas - predlog
í3. Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega
občinskega glasila Kopitarjev glas - predlog
í4. Poročilo o porabi sredstev organizatoriev volilne kampanje na
lokalnih volitvah 20í8
15. Pobude, predlogl, vprašanja
Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

ZA.11članov;
PROTI: /
Sklep je bil
.
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spĘet.

PREGLED IN POTRDTTEV ZAPTSNIKA 5. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VODTCE

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 6'2.1.
Tilen Jeraj poda predlog, kije razviden s sklepa števĺlka6.2'2.
6.2.1

SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se zapisnik 6. redne
seje občinskega sveta oběine Vodice, pod 3. točko >odlok o
Proračunu občine Vodice za leto 2019 - dopolnjen predlog, 2.
branjeĺ<, v prvem stavku, tretjega odstavka, na strani 7, dopolni tako,
da se glasi: >Anton Kosec zastavi vprašanje, ali se bodo tudi za
dodatna dela, zaradi slabega projektiranja na agromelioracijah,
pridobila evropska ali državna sredstva.ĺĺNa isti strani se v prvem
stavku, petega odstavka, beseda >agromelioracije<< nadomesti z
besedo >aqlomer|aciie<ĺ.

Glasovanje:

Prĺsotnih: 13 članov;

ZA. 12 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.

t

6.2.2

SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se zapisnik 5. redne
seje občinskega sveta občine Vodice, pod 16. točko >Pobude,
predlogi, vprašanjaĺ<, popravi na način, da se v zadnjem stavku, na
strani í7, beseda >asfaltlrana<ĺ nadomestiz besedo rrsanirana<ĺ.

Glasovanje:
Prisotnih. 13 članov;
ZA: 11članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.

6.2.3

SKLEP

občinski svet občine Vodice spĘme zapisnik 5. redne
oběinskeqa sveta občine Vodice s predlaqanimi spremembami.

seje

Glasovanje:
Prisotnĺh: 'ĺ3 članov;
ZA:12 članov;
PROTI: /.
Sklep je bi! sprejet.
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LETNO POROCILO O OCENI VARNOSTNIH RAZMER NA OBMOCJU OBCINE
VODICE ZA LETO 2018

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

Uvodno obrazloŽitev poda Feliks Strehar, komandir Polĺcijske postaje Medvode. Predstavi
poročilo ĺn oceno varnostnih razmer za leto 2018 po posameznih področjih policijskega dela'
Splošna ocena varnosti na območju občine Vodice za leto 2018 je dobra. Zmanjšalo se je
število kršitev s področia iavnega reda in mĺru. lzvedeno ie bilo večie število poostrenih
nadzorov na področju prometne varnosti, ki se je na podlagi razpoloŽl1ivih statističnih
podatkov v letu 2018 izboljšala. občani so nezadovoljni s prometno varnostjo skozi naselji
Zapoge in Skaručna. Največji varnostni problem predstavljajo vlomi v stanovanjske objekte,
čemur bodo policistĺ v sodelovanju z lokalno skupnostjo in občani tudi v bodoče namenjali
največ pozornosti.
Razprava:
Tilen Jeraj zastavi vprašanje, iz katerih razlogov Policijska postaja Medvode lzvaja nadzor
drŽavne meje.

Feliks Strehar pojasni, da se zaradi številnega tranzĺta tujcev po avtocestah, ki potekajo na
območju delovanja Policijske postaje Medvode, tudi v notranjosti drŽave izvajĄo naloge,
povezane z varovanjem drŽavne meje. Zaradi ukinitve notranjih meja v schengenskem
prostoru tovrstni nadzor predstavlja t.i. izravnalnĺ ukrep. Policisti iz Policijske postaje
Medvode nadzor opravljajo tudi na južni državni meji s Hrvaško.
Tilen Jeraj predlaga, da Policijska postaja Medvode prične z izvĄanjem tehtanja tovornih
vozil na Kamniškĺcesti skozi naselje Vodice.
Anton Kokalj izrazi skrb, da se bo s sanacijo ceste skozi Skaručno tranzitni tovorni promet
čez naselje Vodice še povečal. Vpraša za mnenje komandirja glede moŽnosti prepovedi
tovornega tranzitnega prometa na Kamnĺškicesti.

Feliks Strehar pojasni, da se je s spremembo prometnega režima na Kamniški cesti
zmanjšala hitrost vozil, zaznanih pa je več nesreč tovornih vozil s poškodovanjem obstoječe
infrastrukture. Policĺjska postaja Medvode bo v sodelovanju s Polĺcijsko upravo ĺn Generalno
4

policijsko upravo Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo posredovala mnenje glede
omejitve tovornega prometa čez naselje Vodice ĺn preusmeritvijo letega na avtocesto.
lzgradnja obvoznice Vodice predstavlja edino trajno rešitev razbremenitve tovornega
tranzitnega prometa čez naselje Vodice in zagotovitve večje prometne varnosti.

Anton Kokalj poda pobudo za izvajanje nadzora nad prometom gorskih kolesarjev na
gozdnih poteh v občini Vodice. Kolesarji se z neprilagojeno hitrostjo priključujejo na javne
ceste in s tem ogroŽajo varnost drugih udeleŽencev v prometu.

z

Zakonom o ohranjanju narave za nadzor nad
prometom kolesarjev v gozdovih pristojna gozdarska inšpekcija, medtem ko ima Policija
pristojnost za nadzor nad prometom motornih vozil. Prijav kršitev s tega področja je malo,
prepoznavanje kršiteljev pa jezaradi specifične narave prekrškov oteŽeno' Na sestanku med
občino Vodice in Policijsko postajo Medvode je bilo dogovorjeno skupno sodelovanje pri

Feliks Strehar pojasni, da je v skladu

reševanj u problematike.

Po razpravije bĺl sprejet naslednji sklep:
6.3.1

SKLEP

občinski svet občine Vodice se je seznanil
razmer na območju občine Vodice za leto 2018.

z oceno

varnostnih

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
ZA:13 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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LETNo PoRoclLo SKUPNE oBclNsKE UPRAVE oBčlN TRZIN, KoMENDA,
LUKoVlcA, MENGEš, MoRAVČE lN VoDtcE MEDoBčlusrc INŠPEKToRATlN
REDARsTvo zA LETo 20í8

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev poda Franci Beribak, Medobčinski inšpektorat in redarstvo' organĺzacija
in delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva je temeljila na kadrovski zasedbi
devetih zaposlenih. V letu 2018 so se določene pristojnosti, vezane na novo gradbeno
zakonodajo, prenesle v izvajanje lokalnim inšpekcijskim sluŽbam. V letu 2018 so se izvajali
inšpekcijski in redarski nadzori predvsem s področja občinskih cest, komunalnih odpadkov,
komunalnih odpadnih voda in oglaševanja. Zaznanlh je bilo višje število podanih prijav glede
na pretekla leta.

Razprava:
Anton Kosec meni, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo primer dobrega dela skupne
občinske uprave, ki pripomore k racionalizaciji poslovanja občĺne.
Anton Kosec zastavi naslednja vprašanja:
Kako je Medobčinski inšpektorat in redarstvo ukrepalo v zvezĺ z nedovoljeno gradnjo
enostavnih objektov?
Kakšni so bili ukrepi Medobčinskega inšpektorata in redarstvav zvezi z nedovoljenim
oglaševanjem? Alĺje Medobčinski inšpektorat in redarstvo v letu 2018 podalo kakšno
pobudo za spremembo veljavnega odloka?
Katere ukrepe za izboljšanje prometne varnosti je Medobčinski inšpektorat in
redarstvo predlagalo občini Vodice?

-

-

5

Franci Beribak pove, da je bila zaradi številnih prekoračitev hitrosti predlagana postavitev
stacionarnih radarjev tudi na drugih lokacijah' Na ostala vprašanja bodo odgovori s strani
vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva posredovana naknadno po elektronski pošti'
Tilen Jeraj meni, da je radar na Kamniški cesti pripomogel k umĺrjanju prometa. Po tem
zgledu poda predlogza postavitev stacionarnih radarjev tudi na drugih lokacijah.

Anton Kokalj zastavi vprašanje, zakaj občinski svet občine Vodice ne spĘema letnega
programa dela Medobčinskega inšpektorata ĺn redarstva, temveč le njegovo letno poročilo.
ZakĄ predmetnega gradiva ni predhodno obravnaval Svet za preventĺvno in vzgojo v
cestnem prometu?

Żupan pojasni, da predstavniki Policije in Medobčinskega inšpektorata in redarstva aktivno
sodelujejo v Svetu za preventivno in vzgojo v cestnem prometu.

Anton Kokalj zastavĺ vprašanje glede pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva
za nadzor nad prometom gorskih kolesarjev na gozdnih poteh v občini Vodice.
Franci Beribak pove, da Medobčinski inšpektorat in redarstvo nima pristojnosti za nadzor nad
gozdnimi potmĺ. Pri problematiki vkljuöevanja na javne ceste se lahko na Medobčinski
inšpektorat in redarstvo poda prijava s konkretno opredeljenimi lokacijami.

Anton Kosec poda vprašanje, ali obstaja zakonska podlaga, da se z občinskimi predpisi
pristojnost za nadzor nad prometom na gozdnih poteh predpiše Medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu.

Jaka Šĺmnovecpove, da je v skladu z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture
moŽna kategorizacija občinske kolesarske ali planinske poti v odloku o kategorizaciji
občinskih cest v občĺniVodice'
Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:
6.4.3 SKLEP:

občinski svet občine Vodice spĘme Letno poročilo skupne

nlrňincka rlřlŕ.lrA
ahňin Trzin l(łrrrranĺ{ą I rrlrłrrriaa Manrĺaě lllłrrarrňa
Yt..g'vrlÉlll'vv'.trv.Y'vY
in Vodice Medobčinski inšpektorat in ľedarstvo za leto 2018.

Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov;

ZA

12 članov;
PROTI: /
Sklep je biI spĘet.
.
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LETNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBCINI VODICE ZA

LETo 20í9

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

Uvodno obrazloŻitev poda JoŽe Gregorič, Javno podjetje VO-KA Snaga d'o.o. Uvodoma
pove, da se je meseca aprila 2019 javno podjetje Snaga d.o.o. pripojilo javnemu podjetju
VO-KA d.o.o. Program ravnanja s komunalnimi odpadki se bistveno ne spreminja od
preteklih let. Skupna količina zbranih odpadkov se praviloma v vseh občinah povečuje, kar je
domnevno povezano z gospodarsko rastjo. Zaradi številnih kršitev so bili v začetku leta 2019
zzbiralnic odstranjeni zabojnikĺ za ločeno zbiranje odpadne embalaŽe. Zaznati je povečanje
deleŽa ločeno zbranih odpadkov' rahlo pa se povečuje tudi obisk začasnega zbirnega centra
Vodice. V imenu izvajalcajavne sluŽbe poda predlog, da se v prihodnje preveri moŽnosti za
vzpostavitev trajnega oziroma večjega zbĺrnega centra, ki bo ustrezal potrebam občine.
6

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.

Razprava:
Tĺlen Jeraj zastavi vprašanje, na kakšne načine javno podjetje izvaja )zero
in koliko zavržene odpadne embalaŽe se uporabiv procesih predelave'

waste<<

strategĺjo

JoŽe Gregorič pojasni, da se >>zefo waste<< strategija odraža v izvajanju aktivnosti ravnanja z
odpadkĺ s prvotnim ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov in nato njihove ponovne
uporabe, reciklaŽe, obdelave, energetske izrabe in na koncu njihovega odlaganja. lzvajalec
javne sluŽbe je dolŽan odpadno embalaŽo zbrati in jo brezplačno predati embalaŽnim
druŽbam, ki skrbijo za njihovo nadaljnjo predelavo. Na tem področju so moŽne izboljšave,
zato javno podjetje vseskozi tvorno sodeluje pri pripravi nove zakonodaje, ki bo izboljšala
moŽnosti predelave odpadkov na celotnem območju Slovenije.
Tilen Jeraj poda predĺog, da se občinski svet seznani s pogodbo o pripojitvijavnega podjetja
Snaga d.o.o. in VO-KA d.o.o. Tilen Jeraj in Margareta Barle izrazita pričakovanje, da
pripojitev javnega podjetja ne bo vplivalo na ceno storitev za uporabnike storitev.

Anton Kokaĺj izrazi mnenje, da je cena storitev glede na standard relativno visoka. Zastavi
vprašanje, ali je z ukinitvijo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadne embalaŽe na zbiralnicah
ločenih frakcij pričakovati dvig cen storitev.
Anton Kosec seznani, naj bi se V mesecu marcu storĺtve javnega podjetja podraŽile za 23
Vpraša za komentar in pojasnilo.

oÁ

JoŽe Gregorič pojasni, da se je povprečna cena storitve po treh letih povišala med 20 in 25
%o (tj. povprečno iz 8,25 EUR na 9,85 EUR), zaradi dviga cene končne oskrbe zbranih
komunalnih odpadkov (predelave oziroma plasmaja). Stroški zbiranja so se z optimizacijo in
racionalizacijo poslovanja celo nekoliko zniŽali, zato sama pripojitev ĺn odstranitev zabojnikov
ne bo vplivala na povišanje cene storitev. Dogovor znotraj javnega podjetja je, da se bo cena
spreminjala vsako leto v skladu z metodologijo.

Vezano na umik zabojnikov za ločeno zbiranje odpadne embalaŽe na zbiralnicah ločenih
frakcij, Jaka Šimnovec zastavi vprašanje, ali so v javnem podjetju zaznali povečanje
odlaganja gradbenega materiala v Zbirnem centru Barje. Z umikom zabojnikov se pojavlja
skrb, da te odpadki ne bodo končali V naravnem okolju.

Anton Kokalj zastavi vprašanje, kje je moŽno odlagati manjšo količino inertnih komunalnih
odpadkov (npr. gradbenih odpadkov).
JoŽe Gregorič pojasni, da se gradbeni odpadki v začasnem zbirnem centru Vodice zaradi
logistĺčneneprimernosti centra ne prevzemajo, občani pa jih imajo moŽnost odlagati v
Zbirnem centru Barje. Podatkih vsakoletne čistilne akcije v občini Vodice kaŽejo, da se
ko|ičina zbranih odpadkov iz naravnega okolja postopoma zmanjšuje in je ozaveščenost
občanov na visokem nivoju.
Anton Kokalj zastavi vprašanje, ali se na začasnem zbirnem centru Vodice preverja, ali so
uporabniki prebivalci občine Vodice.
Żupan odgovori, da aktualnih podatkov sicer nima, se je pa po njegovih informacijah do
nedavnega tovrstna identifikacija izvrševala.

1

Anton Kokalj pove, da je opaziti trend odlaganja odpadkov mimoidočih na zbiralnicah ločenih
frakcij. Predlaga preučitev moŽnostĺ za prestavitev zbiralnic od glavnih prometnĺc v notranjost
naselij.

Żupan odgovori, da se zbiralnice ločenih frakcij postopoma umikajo iz tranzitnih lokacij v
notranjost naselij, kjer ta moŽnost obstaja in občina Vodice uspe pridobiti soglasje za njihovo
postavitev na primernih lokacijah.
Milan Čebulj predstavi problematiko odpadne PVC folije, ki se uporablja v kmetijstvu' Zanima
ga, na kakšen nacin ustrezno umakniti odpadno folijo iz okolja.

JoŽe Gregorič pojasni, da PVC folija ni komunalni odpadek, temveč nastane z izvĄaryem
kmetijske dejavnosti. Ker ta folija ni reciklabilna, je v Zbirnem centru Barje ne prevzemajo.
Predstavi obstoječo prakso v občinah, v katerih se tovrstni odpadki na občinske stroške
zbirĄo v ločenih zabojnikih.
Po razpravi občinski svetniki zavzame1o stališce, da bo Javno podjetje Snaga d.o.o. članom
občinskega sveta posredovala pĺsnĺodgovor glede moŽnosti namestitve zabojnika za ločeno
zbiranje PVC folije na začasnem zbirnem centru v Vodicah z oceno stroškov.
Margareta Barle zastavi vprašanje, na kakšen način primerno odlagati različne mešane
gospodinjske odpadke (npr. različni rabljeni predmeti in podobno).
JoŽe Gregorič pojasni' da pod okrĺljem javnega podjetja VO-KA Snaga d.o'o. in socialnega
podjetja Center ponovne uporabe d.o.o. deluje Center ponovne uporabe, v katerem se
zbiĄo predmeti, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. ostali tovrstni predmeti se
odlagajo v zbirnem centru.

Anton Kokalj poda predlog, da gradiva

s

področja izvajanja gospodarskih javnih sluŽb

predhodno obravnavajo pristojna delovna telesa.

Na glasovanje je bil dan naslednji sklep
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Varlina
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Prnrrraľn
komunalnimi odpadkiv občiniVodice za leto 2019.

ravnania

Ś

Glasovanje:

Prĺsotnih: 13 članov;

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

6

LETNI PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA PRI

IZVAJANJU oBVEZNE GosPoDARsKE JAVNE SLUŽBE oDLAGANJA
OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
zA LETo 20í9

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

Uvodno obrazloŽitev poda JoŽe Gregorič, Javno podjetje VO-KA Snaga d.o.o. V letnem
programu so predstavljeni sistem kakovosti poslovanja, poslovanje v letu 2019 in nacrt
poslovanja za leto 2019. Uvodoma pojasni, da se v Regijskem centru za ravnanje z odpadki
na ljubljanskem Barju (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana) zbirajo ter oddajajo v mehansko in
biološko obdelavo določne vrste komunalnih odpadkov iz 58 občin. Komunalni odpadki
predstavljajo 82 o/o deleŽ, ločeno zbrani biološki odpadki pa 18 olo delež od skupno 177.o00
ton odpadkov. Skupna zmogljivost objekta je prĺbliŽno 181.000 ton, od katerih 150.000 ton
8

predstavljajo mešani odpadki in odpadki, ki nastajajo od dejavnosti. V izvajanju so notranje in
zunanje presoje vseh obstoječih standardov kakovosti poslovanja RCERo Ljubljana (tj. lso
9001, oHsAS í8001, lso uau). JoŽe Gregorič člane občinskega sveta seznani, da na
regijskem centru potekajo redni dnevi odprtih vrat in jih povabi k udeleŽbi na vodenem
ogledu.

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.

Razprava:

Anton Kosec zastavi vprašanje, na katera odlagališčapoleg Zbirnega centra Barje se še
odlagajo komunalni odpadki.

JoŽe Gľegoričpojasnĺ, da je bilo pribliŽno 2.500 ton ostanka odpadkov in 830 ton gradbenih
in ostalih nenevarnih odpadkov odloŽenih na odlagališča Grosuplje, Trebnje in CERoD.
Tilen Jeraj zastavi vprašanje, ali bo pripojitev javnih podjetij vplivala na program, ki ga člani
občinskega sveta potrjujejo na tekoči seji.

JoŽe Gregorič pojasni, da pripojitev javnih podjetij nima nikakršnega vpliva na izvajanje
programa za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana.
Sprejet je bil naslednji sklep
6.6.1 SKLEP:

s Programom za
poslovanja
Ljubljana
za leto 2019 RCERO
obvladovanje kakovosti
javnih
služb obdelave določenih vrst
izvajanje obveznih gospodarskih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
občinski svet oběine Vodice se je seznanil

Glasovanje:

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

7

SKLEP ZA OBLIKOVANJE STEVILA ODDELKOV V VRTCU SKRATEK SVIT
VoDlcE V ŠoLsKEMLETU 2o19t2o2o - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev poda Hedvika Rosulnik, ravnateljica vrtca Škratek Svit Vodice. Vrtec
ŠkratekSvit Vodice je skladno z odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
predšolske vzgoje občino Vodice' kot ustanoviteljico zavoda, prosil za soglasje za
oblikovanje 15 oddelkov vrtca v šolskem letu 2019ĺ2020. Zaradi večjega vpisa otrok je na
osnovi opravljene simulacije izkazana čakalna Vrsta, na kateri so otroci, ki ne izpolnjujejo
starostnega pogoja ali niso prebivalci občĺneVodice.
Razprava:
Anton Kokalj zastavi vprašanje, kako se bo oblikovanje 15 oddelkov odražalo na ekonomski
ceni vrtca.
Hedvika Rosulnik pojasni, da je bila ekonomska cena deloma Že usklajena s poviŠanjem plač
v javnem sektorju, v pripravi pa je izraöun nove ekonomske cene vrtca, ki bo članom
9

občinskega sveta predvidoma predloŽen na prihodnji seji. Predvidena so dodatna povišanja
ekonomske cene vrtca, ki se nanašajo predvsem na višje cene hrane.

Anton Kokalj zastavĺ vprašanje, kakšna je zakonska podlaga za zniŽanje normativov v
posameznih oddelkih vrtca.

Hedvika Rosulnik poda odgovor, da so zniŽani normativi usklajeni z odredbo o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje in so vezani na odločbe o zagotavljanju
dodatne strokovne pomoči (v primeru teŽjih diagnosticiranih motenj pri posameznemu otroku
se normativ otrok v oddelku zniža).
Anton Kokalj zastavi vprašanje, v kakšni meri vrtec uspe zagotavljati razporeditev otrok glede
na lokacijo stalnega bivanja. Kakšna je okvirna finančna konstrukcija v primeru odprtja
dodatnega oddelka v Zapogah?

Hedvika Rosulnik pojasnĺ, da oblikovanje dodatnega oddelka nima posebnega vpliva na
ekonomsko ceno vrtca, cena pa bi se povišala z zniŽanjem normativov v posameznih
oddelkih. Dodatna enota v Zapogah za javni zavod predstavlja velik logistićni izziv z vidika
zagotavljanja prehrane in čiščenja,medtem ko so se v preteklosti le redki starši odločali za
vpis otroka v enoto Zapoge. Razporeditev otrok po posameznih enotah poteka na podlagi
izražene Želje staršev in prostih mest V posameznih enotah (ob zasedenosti se s straši
opravi razgovor in skuša sprejeti Že vključene otroke ter sorojence).
Anton Kokalj zastavi vprašanje, kako v Vrtcu Škratek Svit Vodice uspejo zagotoviti zapolnitev
vseh kadrovskih potreb.

Hedvika Rosulnik pojasni, da kader sestavljajo tako starejši, dlje časa zaposleni kot tudi
mladi zaposleni, ki med seboj dobro sodelujejo in se trudijo za zagotavljanje kakovostne
predšolske vzgoje.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep

5.7.í SKLEP:

občinski svet občine Vodice spreime Sklep o oblikovaniu števila
oddelkov v vrtcu Škratek Svit Vodice v šolskem letu 2o1gt2g20.

Glasovanje:

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

Župan ob 20'25 uri odredi odmor. ob preverjanju prisotnosti ob 20'32 uri je prisotnih 11
članov občinskega sveta občine Vodice' Župan je ugotovĺl, da je občinski syeŕ sklepčen in
lahko nadaljuje z delom.

8

zAKLJUcNl RAcuN oBclNE VoD|cE zA LETo 20í8

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

Se/ se pridružita Jaka Śimnovec in Mitan Cebutj ob 20.34 uri.
Uvodno obrazloŽitev poda Barbara Kovacič, občinska uprava občineVodice. V letu 2018 so
bĺli skupni odhodki proračuna občine Vodice realizirani v višini 5.464.020 EUR, kar pomeni
64,24 % načrtovanih odhodkov. Do razlike med vsemi nacńovanimi in realiziranimi ĺzdatki
proraě'una je prišlo predvsem zaradi spremembe dinamike izvajanja investicij (dograditev
vrtca Skratek Svit Vodice, izgradnja povezovalnega kanala C0, izvedba agľomelioracije). V

v
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letu 2018 so bili skupni prihodki proračuna občine Vodice realĺzĺraniv višini 4.377 '422 EUR,
kar pomeni 63 % načrtovanih prihodkov. Razlika je nastala zaradi manjše realizacĺje
nedavčnih prihodkov, predvsem z naslova komunalnega prispevka ter manjše realizacije
kohezijskih in drugih projektov (tako na prihodkovni kot na odhodkovnĺ strani proračuna).
Barbara Kovačičpredstavi realizacijo proračuna po posameznih področjih proračunske
porabe in izpostavi najpomembnejše projekte, ki so se izvajali v letu 2018.

Župan je poudaril, da razlika med načrtovanimi in realiziranimi prihodki in odhodki izhĄa
predvsem lz razlogov zamika dokončanja del (npr' nepredvidena dela pri C0), spremembe
dinamike izvď1anja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, pozno prejetih odločb o
sofinanciranju ter zamika plačil v leto 2019.
Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za finance in ga ocenil kot primernega za obravnavo
in spĘem na občinskem svetu občine Vodice.

Razprava:
Anton Kokalj pove, da se bo vzdržal pri glasovanju, saj se je vzdrŽal tudi pri gĺasovanju o
odloku o proračunu občine Vodice za leto 2018.
Sprejet je bil naslednji sklep
6.8.1 SKLEP:

oběinski svet oběine Vodlce sprejme Zaključni račun proračuna
občine Vodice za leto 2018.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
ZA. 9 članov;
PROTI: /
Sklep je bil spĘet.
.
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POROCILO O REALIZACIJI PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIGNIM PREMoŽENJEM zA LETo 20í8

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazloŽitev poda Kristĺna BoŽič, občinska uprava občine Vodĺce. Zanakup zemljišč
so bila v letu 2018 skupno načrtovana sredstva v višini 41'692 EUR, realizirani so bili
odhodki iz naslova nakupa zemljiščv višini 36.788 EUR. V letu 2018 je bilo za namen
odplačnega pridobivanja nepremičnega premoŽenja sklenjenih osem pogodb, odhodki so bili
realizirani pri sedmih pogodbah, ena pogodba še ni bila overjena pred zakljuckom leta 2018.
lz naslova prodaje zemljiščso bila v letu 2018 skupno načrtovana sredstva v višini 121'007
EUR, realizĺrani so bili prihodki od prodaje zemljiščv skupnĺvišini 99.161 EUR.
Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za finance in ga ocenil kot primernega za obravnavo
in sprejem na občinskem svetu občine Vodice.

Razprava:

Anton Kokalj poda pobudo, da se poročilu o realizaciji pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoŽenjem v prihodnje priloŽijo tudi grafične priloge.

Direktorica Majda Peterlin pojasni, da je oblika poročila v skladu z Zakonom o stvarnem
premoŽenju države in samoupravnih lokalnih skupnosti zgolj odraz načrta ravnanja s
stvarnim premoŽenjem, ki se ga sprejema sočasno z odlokom o proračunu za posamezno
leto.

ll

Sprejet je bil naslednji sklep

6.9.í SKLEP:

občinski svet občlne Vodice se je seznanil s Poročilom o realizaciii
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vodice za obdobje
od í. í.2018 do 31.12.2018.

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;
ZA: 11članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet.
.

í0 oDLoK o SPREMEMBAH

lN DoPoLNITVAH oDLoKA o URADNEM GLASILU
PosToPEK
oBelNE VoDlcE - PREDLoG, sKRAJŠłľĺl

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

Uvodno obrazloŽltev poda Kristina BoŽlć,, občinska uprava občine Vodice. Z namenom
zasledovanja načela ekonomičnostĺse predlaga sprememba odloka na način, da bo uradno
glasilo občine Vodice izhajalo izključno v elektronski obliki. Predlagane pa so tudi manjše
vsebinske spremembe, ki so namenjene uskladitvi besedila odloka s predlagano spremembo
ter spremembe, kijih narekuje uskladitev z zakonodajo.
Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za pravne akte ter ga ocenil kot primernega za
obravnavo in sprejem na občinskem svetu občine Vodice. Ker gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve, v skladu s Poslovnikom občinskega sveta občine Vodice
predlagamo, da občinski svet sprejeme predlagani osnutek odloka po skrajšanem postopku.
Predmetno gradivo je bilo skladno s Poslovnikom občinskega sveta občine Vodĺce v javni
razpravi, v času katere s stranizainteresirane javnosti ni bilo podanih nobenih pripomb'

Razprava:
Anton Kosec meni, da je gradivo pomanjkljivo, saj v obrazloŽitvi niso navedene opredelitve
občinske uprave do predlogov članov odbora za pravne akte. Slednje podpre Anton Kokalj.
Krĺstina BoŽič poda obrazložitve občinske uprave do predlaganih sprememb odloka na
Odboru za pravne akte.
Direktorica Majda Peterlin pojasni, da Se občinska uprava v skladu s Poslovnikom
občinskega sveta občine Vodice od prvega do drugega branja opredeli do vseh predlogov
sprememb in dopolnitev, podanih na sejah delovnih teles in oböinskega sveta. V primeru
enofazne obravnave in sprejema predpĺsov so gradivu priloŽeni osnutki zapisnikov delovnih
teles, iz katerih so razvidni predlogi posameznih članov.
Milan Cebulj poda predlog, da se Uradna glasila občine Vodice sočasno z objavo na spletnĺ
strani objavijo tudi na uradni Facebook strani občine Vodice.

SpĘet je

bil naslednji sklep:

6.10'í
SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep o obravnavi odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o uradnem glasilu občine Vodice
po skraišanem postopku.

Glasovanje:
l2

M

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

občinski svet občine Vodice sprejme odlok

6,10,2

o

dopolnitvah odloka o uradnem glasilu občine Vodice.

SKLEP:

spremembah in

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

íí oDLoK

o SPREMEMBAH lN DoPoLNITVAH oDLoKA o JAVNEM oBctNsKEM
GLASILU KoPITARJEV GLAS VoDlcE - PREDLoG, sKRAJŠłľlPosToPEK

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

Uvodno obrazloŽitev poda Kristina BoŽič, občinska uprava občine Vodice. Spremembe in
dopolnitve predlaganega akta so bile, upoštevaje določbe Zakona o medijih in predlogov
članov odbora za pravne akte, pripravljene z namenom podrobnejše ureditve sestave
uredniškega odbora, ureditve plačila sejnin uredniškemu odboru, s tem da sta do sejnine za
udeleŽbo na seji urednĺškegaodbora po spremembi upravičena tudĺ odgovorni urednik in
pomočnik odgovornega urednika. Podaljša se tudi mandatna doba uredniškega odbora.
Predmetno gradivo je obravnaval Odbor za pravne akte ter ga ocenil kot primernega za
obravnavo in spĘem na občinskem svetu občine Vodice. Ker gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve, v skladu s Poslovnikom občinskega sveta občine Vodice
predlagamo, da občinski svet spĘeme predlagani osnutek odloka po skrajšanem postopku.
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.

Razprava:

Anton Kosec pojasni, da dosedanji predpis ni določal, kdo lahko predlaga kandidate za
odgovornega urednika. V predlagani spremembi predpisa je zato v 11. členu navedeno, da
lahko vsaka lista zastopana V občinskem svetu poda predlog za imenovanje odgovornega
urednika. Z namenom razjasnitve in točnejšeopredelitve te določbe predlaga dopolnitev tega
člena z besedilom: >Predlog za imenovanje odgovornega urednika lahko poda tudi vsak
občan.<

Po razpravĺ člani občinskega sveta zavzamejo stališče,da predlagan zadnji stavek, drugega
odstavka, 11' člena, ni potreben in se črta. Na tak način se uredĺ, da lahko predlog za
odgovornega urednika poda kdorkoli. V navezavi na to določbo članĺobčinskega sveta
predlagajo, da se prvi odstavek 6. člena dopolnĺ tako, da se bo glasil: >>Javno občinsko
glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje občinski svet, na podlagijavnega poziva, za
dobo, ki jeza 6 (šest) mesecev daljša od mandatne dobe občinskega sveta.<<

Po razpravi sta bĺla, upoštevaje spremembi' da se V prvem odstavku 6. člena za besedo
>svet< doda besedilo >na podlagi javnega poziva< ter v drugem odstavku 1 1. člena črta
zadnji stavek, sprejeta naslednja sklepa:
6.11.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep o obravnavi odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o iavnem občinskem gIasilu
l3

Kopitarjev glas po skrajšanem postopku.
Glasovanje:

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

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o spremembah
dopolnitvah odloka o iavnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

6.11.2

SKLEP:

in

Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

ZA. 13 članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
12 SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA OBCINSKEGA
GLASILA KOPITARJEV GLAS - PREDLOG
Vsebina je objavljena v gradivu, kĺje bilo svetnikom predloŽeno na seji.
Uvodno obrazloŽitev poda Župan' Poziv za predlaganje kandidatov za odgovornega urednika
javnega občinskega glasila Kopitarjev glas je bil posredovan predstavnikom izvoljenih list v
občinski svet. V razpisanem roku smo pĘeli predlog za imenovanje Tanje Dominko na
mesto odgovorne urednice.
Predmetno gradivo je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ter oa ocenila kot orĺmerneQa za obravnavo ĺn spreiem na občinskem svetu občine Vodice.

Razprava:
Anton Kokalj in Żiga JaneŽič pojasnita, da je kandidatka opravila predstavitev pred člani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki so soglasno potrdili predlog za
njeno imenovanje.

Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

o imenovanju
odqovorneqa urednika iavnega občinskega glasila Kopitarjev glas.
oběinski svet občine Vodice sprejme Sklep

6.12.1

SKLEP:
Glasovanje:

Prisotnih: 13 članov;

ZA. 13 članov;
PROTI: /
Sklep je bi! spreiet soglasno.
.

í3 SKLEP o

IMENoVANJU čLAruov UREDN|ŠKEGA oDBoRA JAVNEGA
OBCINSKEGA GLASILA KOPITARJEV GLAS - PREDLOG

Vsebĺna je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj
dopolnjen pľedlog sklepa pa je bil svetnikom predloŽen na seji'

z

vabilom na sejo,

Uvodno obrazloŽitev poda Župan. Komisĺja za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
objavila Poziv za predlaganje kandidatov za člane Uredniškega odbora javnega občĺnskega
glasila Kopitarjev gĺas, katerega je po elektronski pošti poslala tudĺ predstavnikom izvoljenih
14

V roku so prispelĺ štiri predlogi za člane uredniškega odbora, ki so bili po
pregledu
s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravljenem
ocenjeni kot primerni za imenovanje v uredniški odbor. V skladu z veljavnim odlokom o
javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas, ki poleg odgovornega urednika dopušča
imenovanje treh članov uredniškega odbora, se v uredniški odbor predlaga imenovanje
Monike Kubelj, Helene Čerin in Ajda Batistič.
list v občinski svet.

Razprava:
Anton Kosec poda predlog, da se po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Odloka o javnem
občinskem glasilu Kopitarjev glas korespondenčno imenuje še četrta članica uredniškega
odbora, za katero je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prav tako
ocenila, da je primerna za imenovanje.

Żupan pove'

da bo

predlog

občinskega sveta'

za

njeno imenovanje obravnavan na prihodnji redni seji

Sprejet je bil naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o imenovanju članov

6.13.1

uredniškega odbora javnega občinskega glasila Kopitarjev g las.

SKLEP:
Glasovanie:

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

í4 PoRoclLo o PoRABl SREDSTEV oRGANIZAToRJEV VoL|LNE KAMPANJE
NA LoKALNIH VoLITVAH 20í8

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

Uvodno obrazloŽĺtev poda Kristina BoŽič, občinska uprava občine Vodice. organĺzatorjem
volilne kampanje na podlagi zakona in sprejetih sklepov občinskega sveta pripada delna
povrnitev stroškov volilne kampanje. občina Vodice je prejela pet zahtevkov za delno
povračilo stroškov volilne kampanje s strani organizatorjev volilne kampanje za kandidate
občinskega sveta in Župana, ki só kandidirali ná lokalnih volitvah v letu 2018. Štirioddanĺ
zahtevki so se nanašali na volitve čIanov občinskega sveta, en zahtevek pa na volitve za
Župana občine Vodice.
Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep

s Poročilom o porabi
sredstev organ izatoriev volil ne kampanje na lokalnih volitvah 2018.
občinski svet občine Vodice se je seznani|

6.í3.í
SKLEP:
Glasovanie:

Prisotnih: í 3 Ölanov;
ZA. 13 clanov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

15 PoBUDE, PREDLoGI, VPRAŠANJA
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Anton Kosec predlaga, da se po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas na korespondenčni seji imenuje dodatna, četrta,
članica uredniškega odbora. ob tem se sklicuje na 27. člen Poslovnika občinskega sveta
občine Vodice, ki določa, da lahko člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, naj se
glede odločanja o posameznizadevi skliče dopisna seja.
Margareta Barle poda pobudo, da se za zagotavljanje večje varnosti na odseku ceste med
gasilsko brunarico Utik in cesto Bukovica pri Vodicah - Vodice ustrezno oznaći in zavaruje
ostra breŽina.
Župan podpre predlog, ki bo predan pristojnim sluŽbam.
Milan Cebulj poda pobudo za prestavitev talne cestne označbe pri semaforiziranem kriŽišču
na odseku ceste Skaručna - Vodice, na način, da bo omogočeno laZ1e zavijanje tovornih
vozil s smeri avtoceste proti Skaručni'
Żupan odgovori, da bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kije skrbnik omenjene
dżavne ceste, pozvana k ureditvi prometne situacije na predlagan način.

Tilen Jeraj poda pobudo prebĺvalcev ulice Pot na Črno za sanacijo kabla cestne javne
razsvetljave. Kabelje obraslo drevje in je zelo napet, po deŽju občasno tudi brni.
Tilen Jeraj zastavi vprašanje prebivalca Vojskega, katerega zanĺma, kdaj bo prejel odgovor
glede predlagane postavitve hitrostnih ovir (grbin) v Zapogah za boljšo varnost otrok.

Tilen Jeraj poda predlog prebivalcev Vodiške ceste za priključitev novih uporabnikov na
optično in energetsko omreŽje ob sanacĺji Vodiške ceste, kije predvĺdena v prihodnjem letu.
Podobno predlagajo tudi prebivalci Krvavške ulice, Pirčeve ulice in Nove ulice.

Zupan pojasni' da bo Vodiška cesta sanirana zgolj po posameznih segmentih (postopoma
bodo sanirani obstoječijaški)' zato predlog ni ustrezen.
Tilen Jeraj pisno poda naslednje pobude, predloge in vprašanja:
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obstoječih 220 EUR na 250 EUR.
Cena avtobusne vozovnice se je podraŽila iz 1,60 EUR na 1,75 EUR, kar bo
posledično podraŽilo mesečne vozovnice javnega prevoza v prihodnjem šolskem letu'
Kako bo občina Vodice ukrepala proti predvidenim podraŽitvam?
Kdaj je predvidena realizactja namestitve novega prometnega znaka v naselju
Jegriše?
Odpadni material, ki nastaja pri projektu agromelioracije, je dobra rodovitna zemlja.
Alije moŽno, da se kmetom del te zemlje vrne oziroma jo odkupijo?
Alĺ bo na lokaciji, kjer se bo izvajal projekt P+R, możno postaviti kiosk za prĺpravo ĺn
postreŽbo hitre hrane?
Gasilska zveza Vodice pripravlja desetletni načrt dela. obrtnike zanima, ali bo
podoben dolgoročni načrt naĘen tudi za področje gospodarstva v občini Vodĺce.

-

-

Jaka Šimnovec Vezano na razpravo, opravljeno na preteklih sejah občinskega sveta,
seznani, da je občina Medvode objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih Öistilnih naprav'

Jaka Sĺmnovec poda pobudo, da občina Vodice pristopi k ozaveščanjuin odstranjevanju
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (ambrozija, dresnik). organizatorjem čistilne akcije
predlaga, da se pozornost namenituditej problematikĺ.

I6

Żupan pove, da občina Vodice v skladu z zakonom izvĄa odstranjevanje invazivnih rastlin
na javnĺh površinah. Pozive lastnikom zemljiščk njihovi odstranitvi se objavlja tudi na
občinskĺspletni strani. V kolikor so občanom znane dodatne lokacije, na katerih se pojavljajo
invazivne rastline, naj z njimi seznanijo občinsko upravo.

Żiga JaneŽič, vezano na razpravo, opravljeno na pretekli seji občinskega sveta, zastavi

vprašanje, alije začasni zbirni center v Vodicah Že odpń dvakrat tedensko (poleg sobote tudi
v sredo).

Żupan pojasni, da se zbirni center ob sredah odpre V mesecu maju, za dvakrat tedensko

odprtje jeseni bo potrebno v proračunu občine Vodice zagotoviti dodatna sredstva.

Rudi Kopač poda pobudo prebivalcev naselja Zapoge za razširitev uvoza iz drŽavne na

občinsko cesto v smeri proti naselju Torovo.

Rudi Kopač poda pobudo, da občina Vodice po zgledu občine Šenčurin občine Medvode
prične zvzdrževanjem gozdnih cest, kijih uporabljajo številni kolesarji.
Żupan odgovori, naj se pobuda opredeli s konkretnimi lokacijami in
številk nepremičnin.

z navedbami

parcelnih

Po končani seji se je Župan članom občinskega sveta zahvalil za opravljeno delo in sejo
zaključil ob 22.05 uri.

Zapisala
KajaZupanek, dipl. kom. (UN)
lka lll

Aco Franc Šuštar
Żupan občine Vodice
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