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POTRJEN ZAPISNIK 

Datum:  24. 10. 2016 
Številka:  90000-8/2016 
 
Zadeva:     ZAPISNIK 
 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice, ki je bila v sredo, 26. oktobra 2016 ob 
19.00 v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice. 
 
Prisotni člani občinskega sveta:   
Rok Cankar, Damijan Repnik, Marjan Podgoršek, Anton Aljaž,  Mija Cankar, Peter 
Podgoršek, Andraž Hönigsman, Miran Vertačnik, Anton Kosec, Anton Kokalj, Žiga Janežič 
prihod pri 2. točki ob 18:15. 
 
Odsotni člani:   
Anton Logar, Mojca Ločniškar, Jože Podgoršek in Margareta Barle 
 
Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še: 
Aco Franc Šuštar, župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Matjaž Gorčan, 
občinska uprava, Miran Sirc, občinska uprava, Aleksander Gantar, občinska uprava, Rado 
Čuk, občinska uprava,  Natalija Rus, Kopitarjev glas; Aleš Senožetnik, Gorenjski glas; Maja 
Drešar, Nadzorni odbor Občine Vodice. 
 
Seja se je pričela ob 18:00. 
 
Sejo je  vodil župan Aco Franc Šuštar.  
  
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
====================================================================== 
Župan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob 
18:00 prisotnostih 10 članov Občinskega sveta Občine Vodice.    
 
Župan je ugotovil, da je svet sklepčen in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je priložena 
originalu zapisnika.  
 

1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
====================================================================== 
Župan je v uvodu pozdravil vse navzoče ter v potrditev predlagal naslednji dnevni red.   
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 

19.1.1 SKLEP Občinski svet Občine Vodice za 19. redno sejo  potrjuje naslednji  
 

DNEVNI RED:  
    =========== 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje 
3. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2017 – osnutek  
4. Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017 – osnutek 
5. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2018 – osnutek  
6. Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2018 – osnutek 
7. Letni program športa v občini Vodice za leto 2017 – predlog 
8. Letni program športa v občini Vodice za leto 2018 – predlog 
9. Spremembe Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini 

http://www.vodice.si/
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Vodice-predlog 
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cestah v občini 

Vodice-osnutek 
11. Sklep za razglasitev občin za območja brez TTIP 
12. Sklep  v zvezi s spremembami predloga za vpis pravice do pitne 

vode v ustavo 
13. Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za 

leto 2017 
14. Pobude, predlogi, vprašanja   

 
Razprava: 
 
Anton Kokalj je predlagal, da se 11. točka Sklep za razglasitev občin za območja brez TTIP 
umakne iz dnevnega reda. Pri tem sporazumu gre za visoko politiko, in s sprejemom 
takšnega sklepa gre za nabiranje političnih točk enega od evropskih poslancev. Prav tako pa 
vsa združenja občin niso podprla tega sklepa. Predlaga, da se glasovanje o tej točki odloži 
do naslednje seje. 
 
Župan je odgovoril, da sta sklep podprla SOS in upravni odbor. Vlada želi brez sprejeti ta 
protokol brez širše javne razprave. 
 
Anton Kosec podpira ta sklep. Iz vsebine sklepa izhaja, da je sklep splošen in se s tem ne 
napada visoke politike. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 

19.1.1 
SKLEP: 

»Ali ste za to da se 11. točka umakne z dnevnega reda.« 
 

Glasovanje: 
Prisotnih: 10 članov; 
ZA: 1 članov; 
PROTI: 5 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Glasovanje o dnevnem redu: 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 10 članov; 
ZA: 9 članov; 
PROTI: / 
Sklep je bil sprejet.  
 

2 Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje 
====================================================================== 
Seji se ob 18:15 pridruži Žiga Janežič. 
 
Anton Kokalj je predlagal, da se na strani 7 pri razpravi zadnji stavek v tretjem odstavku 
dopolni tako, da se glasi: »Meni, da je treba biti na to pozoren pri pripravi pravilnika in sicer 
na resnično namembnost objektov ne glede na to kako so kategorizirani.«. 
Na strani 9 pri razpravi drugi stavek v drugem odstavku dopolni tako, da se glasi: » »Strinja 
se, da je Tomaž Miško izredno požrtvovalen in aktiven, in bi si zaslužil priznanje.« 
Na strani 12 se pri točki Pobude predlogi vprašanja se v tretjem odstavku črta stavek »Z 
odločitvijo se ne strinja«, zadnji stavek pa se dopolni tako da se glasi »Zanima ga, na kakšni 
podlagi se sprejemajo odločitve za sofinanciranje nekaterih delov OPN, drugih pa ne.«  
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Anton Kosec je predlagal, da se na strani 5 pri razpravi drugi stavek v drugem odstavku 
dopolni taka, da se glasi: »Pove, da so nedavno tri občine Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Trebnje ustanovile skupno občinsko upravo in se posvečajo predvsem pripravi projektov za 
kandidiranje na razpisih za evropska sredstva« 
Na strani 7 pri razpravi zadnji stavek v prvem odstavku dopolni taka, da se glasi: » Ta 
subvencija spodbuja investicije, medtem ko je bilo zaračunavanje komunalnega prispevka 
blagodejno za proračun v tistih primerih, ko je šlo za novogradnjo drugih stavb na mestu 
poprej odstranjenih kmetijskih stavb.«. 
Na strani 9 pri razpravi se prvi stavek v tretjem odstavku dopolni tako, da se glasi: » Anton 
Kosec pove, da letos ni bilo predlogov za častnega občana, za razliko od lani, ko jih je bilo 
preveč«. 
 
Zupan je dal na glasovanje predlagane dopolnitve zapisnika. 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 

19.2.1 
SKLEP: 

Zapisnik 19. redne seje se na strani 7 pri razpravi zadnji stavek v tretjem 
odstavku dopolni tako, da se glasi: »Meni, da je treba biti na to pozoren pri 
pripravi pravilnika in sicer na resnično namembnost objektov ne glede na to 
kako so kategorizirani.«. 
 

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

19.2.2 
SKLEP: 

Zapisnik 19. redne seje se na strani 9 pri razpravi drugi stavek v drugem 
odstavku dopolni tako, da se glasi: » »Strinja se, da je Tomaž Miško 
izredno požrtvovalen in aktiven, in bi si zaslužil priznanje.« 
 

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

19.2.3 
SKLEP: 

Zapisnik 19. redne seje se na strani 12 se pri točki Pobude predlogi 
vprašanja se v tretjem odstavku črta stavek »Z odločitvijo se ne strinja«, 
zadnji stavek pa se dopolni tako da se glasi »Zanima ga, na kakšni podlagi 
se sprejemajo odločitve za sofinanciranje nekaterih delov OPN, drugih pa 
ne.«  
 

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

19.2.4 
SKLEP: 

Zapisnik 19. redne seje se na strani 5 pri razpravi drugi stavek v drugem 
odstavku dopolni taka, da se glasi: »Pove, da so nedavno tri občine 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje ustanovile skupno občinsko upravo in 
se posvečajo predvsem pripravi projektov za kandidiranje na razpisih za 
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evropska sredstva« 
 

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

19.2.5 
SKLEP: 

Zapisnik 19. redne seje se na strani 7 pri razpravi zadnji stavek v prvem 
odstavku dopolni taka, da se glasi: » Ta subvencija spodbuja investicije, 
medtem ko je bilo zaračunavanje komunalnega prispevka blagodejno za 
proračun v tistih primerih, ko je šlo za novogradnjo drugih stavb na mestu 
poprej odstranjenih kmetijskih stavb«. 

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

19.2.6 
SKLEP: 

Zapisnik 19. redne seje se na strani 9 pri razpravi se prvi stavek v tretjem 
odstavku dopolni tako, da se glasi: » Anton Kosec pove, da letos ni bilo 
predlogov za častnega občana, za razliko od lani, ko jih je bilo preveč«. 

Glasovanje: 
Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 11 članov; 
PROTI: /. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Glasovanje o zapisniku: 

19.2.7 
SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 19. redne seje s sprejetimi dopolnitvami. 
 

Glasovanje o zapisniku: 
Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 11 članov; 
PROTI: /.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 

3 Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2017 – osnutek  
====================================================================== 
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Župan je predlagal, da se predstavitev in razprava o proračunih za leti 2017 in 2018 opravi 
skupno. 
 
Matjaž Gorčan je pojasnil strukturo proračunov za prihodnji dve leti. Za leto 2017 so 
načrtovani prihodki v višini 7.234.517 € za leto 2018 pa v višini 5.121.377 €. Največji delež 
prihodkov predstavljajo transferni prihodki in sicer za leto 2017 so načrtovani v višini 3,4 mio 
€ in za leto 2018 v višini 1,47 mio €. Glavni del transferni prihodkov odpade na sofinanciranje 
izgradnje kanala C0. Drugi največji del prihodkov predstavljajo davčni prihodki in sicer v višini 
slabih 3 mio € v obeh proračunskih letih; glavni del v višini dobrih 2,5 mio € predstavlja 
dohodnina. Prihodki iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč so predvideni v 
enaki višini kot za leto 2016 in sicer v višini 243.700 €, kar pomeni da dvig vrednosti točke 
NUSZ ni predviden in ostaja v višini 0,0002.  
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Za leto 2017 so načrtovani odhodki v višini 8.923.102 € za leto 2018 pa v višini 6.693.750 €. 
Odhodke lahko v grobem razdelimo na tri sklope in sicer odhodki za redno delovanje in 
vzdrževanje občine, socialni in na investicijski sklop. Odhodki za redno delovanje in 
vzdrževanje in za socialni sklop se zagotavljajo v enaki višini kot v preteklih letih. Na 
področju socialnega sklopa se načrtovani odhodki nekoliko zvišujejo in sicer pri 
sofinanciranju vseh društev, in sicer glede na leto 2016 se zagotavlja po 1000 € več za 
delovanje gasilcev, športnih, kulturnih in drugih društev. Na področju investicij pa so odhodki 
za leto 2017 predvideni v višini 6,11 mio € in za leto 2018 v višini 3,71 mio €. Glavnina teh 
sredstev je predvidena za gradnjo kanala C0 in navezujočih kanalov, gradnjo krvavškega 
vodovoda in dograditev vrtca, ki se bo izvedla v letu 2019.  
Razlika med odhodki in prihodki pa se zagotavlja z najetjem dolgoročnih kreditov in sicer za 
obdobje 20 let. Za leto 2017 je tako predvideno zadolževanje v višini 1,7 mio € in za leto 
2018 v višini 1,59 mio €. Občina se v letu 2017 zadolžuje za zagotavljanje lastnih sredstev 
pri sledečih projektih: 

 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in 
Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo izgradnje). Za navedeni projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru 
sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.  

 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov (sredstva se 
zagotavljajo za pripravo projektne dokumentacije), 

 Infrastruktura Brniška cesta (sredstva se zagotavljajo za pripravo projektne 
dokumentacije), 

 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop (sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo izgradnje). Za navedeni projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru 
sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

Občina se v letu 2018 zadolžuje za zagotavljanje lastnih sredstev pri sledečih projektih: 

 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in 
Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo izgradnje). Za navedeni projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru 
sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.  

 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop (sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo izgradnje). Za navedeni projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru 
sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

 In za dograditev kuhinje in dveh oddelkov (sredstva se zagotavljajo za izvedbo 
izgradnje). 

Ob predpostavki 2,07 obrestne mere in ob upoštevanju že obstoječega kredita, ki ga občina 
najela v letu 2014, bi letna anuiteta znašala cca 220.000 €. Preostanek prostega razlike do 
največjega možnega zadolževanja v višini cca 650.000€ pa bi se najel pri gradnji občinskega 
središča. 
 
Župan je predstavil glavne investicije Občine Vodice v naslednjih letih, katere so zapisane v 
načrtih razvojnih programov. Župan je pri tem izpostavil, da je velik del proračuna, ki odpade 
na investicije v letu 2017 predobremenjen. V letu 2017 je tako potrebno plačati 205.000 € na 
podlagi sklenjene sodne poravnave med občini in podjetjem CP Ljubljana d.d. v stečaju., 
300.000 € bo potrebno plačati za pridobitev gradbenega dovoljenja za občinsko središče, v 
začetku leta letu 2017 pa bo zapadla tudi končna situacija v znesku 140.000 € za izgradnjo 
parkirišč pri osnovni šoli, katera bo zaključena konec leta 2016. 
Poleg navedenega občina v naslednjih letih občina načrtuje še začetek izvajanja 
agromelioracije na obstoječem komasacijskem območju in komasacijo z agromelioracijo na 
J, V in Z delu občine.  
Na področju komunalne infrastrukture je v letu 2017 predviden začetek gradnje kanala C0, 
odločbo o sofinanciranju te investicije pa pričakujemo v konec letošnjega leta.  
V letu 2018 bo sledil začetek komunalnega opremljanja vasi Polje, v nadaljevanju pa še 
stranske ulice v Utiku in Bukovici.  
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Na področju športne infrastrukture se v naslednjih letih predvideva ureditev športnih igrišč v 
Utiku pri brunarici in v Vodicah pri osnovni šoli, ob predpostavki, da občina prejme 
nepovratna sredstva s strani Fundacije za šport.  
V letu 2019 pa je načrtovan začetek gradnje občinskega središča. Občina si bo za gradnjo 
občinskega središča prizadevala pridobiti nepovratna sredstva za del objekta, ki bo 
namenjen kulturi, za tržni del pa pridobiti zasebnega partnerja. 
 
Razprava: 
 
Anton Kokalj je rekel, da sta osnutka proračunov za leti 2017 in 2018 zrcalna slika 
proračunov za leti 2015 in 2016. Predstavljene strateške prioritete niso prave, pogreša resni 
razvojni program občine za obdobje naslednjih 20 let, kateri bi se moral odražati tudi v 
proračunu. Proračunska sredstva se morajo vlagati v to, kar bo vračalo sredstva v proračun 
in skrbelo za nadaljnji razvoj občine. Iz proračunov je razbrati, da je prioriteta vlaganje v 
komunalno infrastrukturo. Za izgradnjo kanala C0 je predvideno zadolževanje za obdobje 20 
let. Zanima ga kolikšen del občine bo z izgradnjo tega kanala priključen na kanalizacijski 
sistem. Sanacija vodovoda Farma Repnje se vleče predolgo, prav tako pa je hidratno 
omrežje v zelo slabem stanju. Zanima ga ali obstaja strategija urejanja javne razsvetljave na 
parkiriščih v lasti občine. 
 
Anton Kosec je izpostavil, da je občinska uprava pri pripravi proračunov sledila predlogom 
odbora za komunalo in v proračun uvrstila ureditev cest na območju Šinkovega turna. To pa 
se je žal vplivalo na znižanje sredstev za redno delovanje občinskih cest. Predlaga, da je 
potrebno za redno vzdrževanje občinskih cest zagotoviti več sredstev. Podpira zadolževanje 
za izgradnjo komunalne infrastrukture in drži pesti, da občina prejme nepovratna sredstva. 
Podpira predlog nove proračunske postavke olajšava plačila komunalnega prispevka za 
gradnjo kmetijskih objektov. 
 
Rok Cankar je pohvalil osnutka proračunov. Iz proračunov izhaja, da se več sredstev 
namenja na področju kulture, športa in delovanja ostalih društev. Podpira predloga izgradnje 
športne infrastrukture in sicer ureditev športnih igrišč v Utiku pri brunarici in v Vodicah pri 
osnovni šoli. Prav tako podpira predlog nakupa elektro agregata za osnovno šolo. 
 
Župan je odgovoril, da je proračun strateško zastavljen in se sledi zgodbi zadnjih petih let. V 
načrtu razvojnih programov so predstavljeni vsi strateški projekti in sicer krvavški vodovod, 
izgradnja kanalizacijskega omrežja, razširitev vrtca, gradnja občinske središča in še mnogi 
drugi projekti. 
Glavna prioriteta je izgradnja kanala C0 in spremljajočih kanalov. Na ta sistem se bodo v 
celoti priklopila naselja Vodice, Polje, Bukovica, Utik, Koseze in Skaručna. Pri Skaručni 
trenutno čakamo na državo, da se celovito uredi celotna komunalna infrastruktura na cesti 
skozi Skaručno in da se ta projekt uvrsti v državni načrt razvojnih programov, ker gre v tem 
primeru za državno cesto. Ureditev odvajanja odpadnih voda v preostalih naseljih občine pa 
bo prikazana v operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Vodice. 
Hidratno omrežje deluje v skladu s pričakovanju in večjih pritožb s strani občanov ni zaznati. 
Glede javne razsvetljave pa se pripravlja dokumentacija za javno zasebno partnerstvo za 
ureditev in zamenjavo luči, dodatno osvetlitev vseh občinskih igrišč in osvetlitve osnovne 
šole iz J strani. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.3.1 SKLEP Občinski svet Občine Vodice sprejme predlog Odloka o proračunu 
Občine Vodice za leto 2017 v prvem branju, o katerem se opravi javna 
razprava.   
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Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 10 članov; 
PROTI: /.  
Sklep je bil sprejet.  
 

4 Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017 – osnutek 
====================================================================== 
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
  

19.4.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejme  Načrt razpolaganja z zemljišči 
za leto 2017 – osnutek 

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

5 Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2018 – osnutek 
=========================================================== 
 

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
  

19.5.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejme predlog Odloka o proračunu 
Občine Vodice za leto 2018 v prvem branju, o katerem se opravi javna 
razprava.   

Glasovanje: 
Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 10 članov; 
PROTI: /. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2018 – osnutek 
================================================================= 
Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
  

19.6.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejme  Načrt razpolaganja z zemljišči 
za leto 2018 – osnutek. 

Glasovanje: 
Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 11 članov; 
PROTI:  /. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
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7. Letni program športa v občini Vodice za leto 2017 – predlog 
================================================================= 
 

Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Obrazložitev je podal Rado Čuk. Zaradi določitve specifičnih področij financiranja na javnih 
razpisih Občine Vodice je potrebno sprejeti Letni program športa v občini Vodice, ki bo 
določal prioritetna področja in temelje za dodeljevanje sredstev naslednjim izvajalcem 
športna društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v 
športu in so splošno koristne in neprofitne ter vrtci in osnovne šole. Letni program športa bo 
tako omogočil večjo konsistentnost med potrjenim podrobnim seznamom dejavnosti, za 
katere Občina Vodice namenja sredstva v proračunu ter zakonskimi določili in med 
dejanskim dodeljevanjem sredstev na podlagi razpisov tekom leta.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.7.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejme Letni program športa v občini 
Vodice za leto 2017. 

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

8. Letni program športa v občini Vodice za leto 2018 – predlog 
====================================================================== 
 
Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom dodatno poslano na dan seje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.8.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejme Letni program športa v občini 
Vodice za leto 2018. 

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

9. Spremembe Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Vodice-
predlog 

 
====================================================================== 
 
Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
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Obrazložitev je podal Rado Čuk. Merila in kriteriji se spremenijo tako, da se združita in 
poenotita 5. in 6. poglavje Likovna, fotografska, video in filmska skupina ter Literarna, 
glasbena in video dela, v skupni naslov Likovna, literarna, multimedia skupina oz. dejavnost. 
Podobno se združita 4. in 7. poglavje Kulturna društva ter Drugi programi in glasbene 
skupine v Drugi programi. Drug pomemben sklop sprememb so točkovanja. Programski 
stroški godbe na pihala (namesto Godbeno društvo) se z 9 točk dvignejo na 12 točk. Glede 
na specifiko godbe, ki je najmočnejši kulturni akter v občini (sodeluje pri domala vseh 
kulturnih, športnih, protokolarnih idr. prireditvah) so tudi vaje pomemben segment, ki 
predstavlja visoke stroške (umetniško vodstvo, potni stroški, stroški za notni material ipd.), 
zato se zdi upravičeno, da se programske stroške z dosedanjih zviša na 12 točk. Nadalje se 
točkovanje za vsa društva v primeru mednarodnega sodelovanja ali gostovanja v tujini 
(katerega je sicer zelo malo) z dosedanjih 25, ovrednoti na 60 točk. Pri likovni in podobni 
dejavnosti se število 10 razstav v letu omeji na največ 6, saj realno prihaja le do nekaj 
razstav v letu. Društvo, ki kandidira zgolj s projekti (točka 5) mora organizirati minimalno 4 in 
maksimalno 8 projektov, da je upravičeno do subvencije. Na osnovi deset letnega poprečja 
se kaže, da društva delujejo v tem okviru. Dosedanji razpon dodelitve točk za take primere 
med 30 in 150 točk se prav tako na podlagi izračuna dosedanjega točkovanja določi na 
enotno 80 točk. Tudi vrednotenje izdaje literarnih avdio in video del se poenoti iz 10-150 na 
80 točk. Nova je dodelitve točk glede na čas delovanja društva. Za vsako začeto desetletje 
delovanja se prišteje 10 točk. Podobni kriteriji so bili uveljavljeni že pri športnih društvih in se 
zdijo primerno vrednotenje dolgoletnega obstoja. 
 
Razprava:  
 
Anton Kokalj je vprašal zakaj se točkovanje za izdajo literarnih del znižuje. Zanima ga zakaj 
je poudarek na mednarodnih prireditvah. Prav tako ga zanima kaj pomeni pripomba na 
koncu drugega člena. 
 
Rado Čuk je odgovoril, da se točkovanje literarnih del poenotilo na podlagi povprečja 
točkovanja v preteklih letih. Pripomba na koncu pa pomeni, da v primeru, da društvo prijavi 
program, za katerega nato dobi finančna sredstva in ga ne izvede, se mu v naslednjem letu 
dodeljena sredstva za ta znesek znižajo. Mednarodne prireditve pa so bile do sedaj 
podcenjene, zato je predlagana novo točkovanje le-teh. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.9.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejme Pravilnik o spremembi 
pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Vodice 

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

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cestah v občini Vodice-osnutek 
 
====================================================================== 
 
Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Obrazložitev je podal Aleksander Gantar.  
Spremembe in dopolnitve so predlagane za uskladitev stanja, zaradi spremembe predpisov 
na državni ravni, izboljšanje nomotehnike ter za bolj učinkovito upravljanje z občinskimi 
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cestami. V 4. in 7. členu se črta besedno zvezo »Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
oziroma«.  Slednja se je namreč preimenovala v Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo. V izogib ponovnim spremembam, ki izhajajo iz poimenovanja organa, se 
predlaga, da v odloku ostane le splošen izraz, to je »organ pristojen za upravljanje z 
državnimi cestami«. V 9. členu se izboljša nomotehniko tako, da se peta alineja drugega 
odstavka po novem glasi »lastništvo nepremičnine, po kateri poteka cesta, je prosto bremen 
in se z vpisom v zemljiško knjigo prenese na Občino Vodice brezplačno.« V 23. členu se za 
besedno zvezo »pristojni organ za občinske ceste« doda besedno zvezo »pristojno policijsko 
enoto«. O zaporah cest je potrebno obveščati vse organe, ki izvajajo nadzor na javnem 
cestnem omrežju, tudi pristojno policijsko enoto. V 28. členu se doda nov, peti 
odstavek:»Postavitev prometne signalizacije in prometne opreme na individualnih priključkih 
lahko lastnik priključka izvede na lastne stroške, ob izpolnitvi pogojev iz 19. člena tega 
odloka.« S to določbo se pojasnjuje, da je ureditev preglednosti individualnega priključka v 
domeni vsakega lastnika zemljišča, ki se preko prometnega priključka vključuje na javno 
cestno omrežje. Pri vsaki zasnovi gradbenega objekta je potrebno predvideti primerno 
vključevanje na javno cestno omrežje, v skladu s tem pa je potrebno tudi pravilno načrtovati 
širine uvozne poti in preglednosti. V določenih primerih so lastniki sami odgovorni za 
neprimerno preglednost pri vključevanju na javno cestno omrežje (postavitev ograj, sajenje 
kultur ,…). V praksi se tovrstne vloge že zavrača, s to določbo pa se eventualne zavrnilne 
odločbe lahko še dodatno podkrepi. V 42. členu se spremeni tip signalizacije tako, da se 
besedno zvezo »III-119« nadomesti z »z oznako 2416«. Oznaka se spremeni zaradi 
uskladitve z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 99/15). 
 
Anton Kokalj je izpostavil problematiko varovalnih pasov ob občinskih cestah, ki so 
opredeljeni v 18. členu in sicer, da bi bilo potrebno dodati izjeme, kot je na primer zatečeno 
stanje objektov.« 
Predlaga, da se 23. člen odloka, ki govori o zaporah cest zaradi del ali prireditev na 
občinskih cestah spremeni tako, da se ob takih zaporah predhodno pridobi soglasje 
prebivalcev ob cesti na kateri se izvaja zapora. Ob tem je izpostavil problematiko zapore cest 
na območju Šinkovega turna v času prireditve »kolesarska dirka«. Predlaga, da se za 
potrebe kolesarske dirke določi druga trasa, prav tako pa je ta odsek ceste slabo vzdrževan. 
Izpostavil je problematiko kršitve omejitev uporabe občinskih cest. V zadnjem času je porast 
gorskih kolesarjev, kateri so zelo neobzirni in neprevidni. Predlaga, da se v odloku za kršitve 
omejitev uporabe občinskih cest pooblasti občinski inšpektorat. 
 
Marjan Podgoršek je prav tako izpostavil problematiko kršitve varovalnih pasov. Opaža, da 
imajo lastniki hiš vrtna vrata preblizu ceste in se z avti ustavljajo na cesti, da lahko odprejo 
vrtna vrata.  S tem ogrožajo druge udeležence v prometu. 
 
Anton Kosec je glede varovalnih pasov odgovoril, da občinska uprava izdaja soglasja  za 
priključke na občinske ceste in da mora biti pozorna na odmike. V kolikor pa so odmiki 
nasprotni kot je določeno v gradbenem dovoljenju, pa je potrebno o tem obvestiti inšpektorat. 
 
Župan je glede pridobivanja soglasja prebivalcev ob cesti na kateri se izvaja zapora, 
odgovoril, da to ni možno. Saj bi v tem primeru ne bi bilo možno izvesti zapor ceste.  
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.10.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice je obravnaval Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o cestah v občini Vodice in sprejme osnutek 
odloka v 1. branju. 

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

11. Sklep za razglasitev občin za območja brez TTIP 
====================================================================== 
 
Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.11.1 
SKLEP: 

Občinski svet sprejme sklep o razglasitvi Občine Vodice za »TTIP 
FREE ZONE« oz. »območje brez TTIP« in potrjuje, da se Občina 
Vodice priključuje gibanju proti tajnim mednarodnim sporazumom, 
sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način. 

Glasovanje: 
Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 10 članov; 
PROTI:  /. 
Sklep je bil sprejet. 
 

12. Sklep  v zvezi s spremembami predloga za vpis pravice do pitne vode v ustavo 
====================================================================== 
 
Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.12.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice sprejema »Sklep o stališču Občine 
Vodice o vpisu pravice do pitne vode v ustavo RS«. 

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

13. Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2017 
====================================================================== 
 
Vsebina  je  objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.  
 
Obrazložitev je podal Jure Vrhovnik. V letu 2017 bomo nadaljevali z obnavljanjem in 
vzdrževanjem hišnih priključkov. Z zbranimi namenskimi sredstvi nameravamo obnoviti 
enako število hišnih priključkov kot lani, 1/3 zbranih sredstev je namenjenih za popravilo 
obstoječih hišnih priključkov in 1/3 zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih 
priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno omrežje (v sklopu obnove vodovodnega 
sistema Selo – Šinkov Turn). 
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Z izgraditvijo merilnega mesta Selo bomo razširi nadzor nad porabljeno pitno vodo, istočasno 
pa še bolj natančno spremljali, ugotavljali in locirali vodne izgube na odseku Selo – Šinkov 
Turn. Na odseku Selo – Šinkov Turn bomo zamenjali vodovodno cev, sočasno za to območje 
uredili požarni sistem, izvedli ustrezno prečkanje potoka ter obnovili hišne priključke. 
Investicija bo potekala sočasno z gradnjo nove TK kabelske kanalizacije (izvajalec Telekom 
Slovenije, d.d.), Občina Vodice pa bo na tem območju sočasno zgradila javno razsvetljavo.  
V letu 2017 bomo nadaljevali s IV. fazo sanacije vodovoda na trasi farma (Agroemona) - 
regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno. Zamenjali bomo obstoječe azbestno cementne cevi 
AC DN 100 z Ductilnimi DN 150 od trenutne prevezave na obstoječi vodovod pri regionalni 
cesti Vodice - Ljubljana  Šmartno, v smeri proti Repnjam. Za projekt bo Občina Vodice 
skušala dobiti del nepovratnih sredstev iz naslova sofinanciranja investicij po Zakonu o 
financiranju občin. Podjetje bo kot dober gospodar in upravljavec vodovodnega in 
kanalizacijskega  sistema v Občini Vodice sodelovalo pri izvajanju investicij na področju 
komunalne infrastrukture in se aktivno vključevalo v njihovo realizacijo in s tem zagotovilo 
dobro in kvalitetno izvedbo investicij. Podjetje bo tudi v letu 2017 sodelovala z ustanoviteljem 
– Občino Vodice pri oblikovanju načrtov za nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture v občini 
ter pridobitvi državnih, evropskih ali drugih namenskih sredstev za sofinanciranje investicij, ki 
se bodo izvajale v prihodnjih letih. Javno podjetje bo z ustanoviteljico Občino Vodice 
dokončalo 1. fazo projekta širitve dejavnosti in prenosa nekaterih drugih gospodarskih javnih 
služb ter občinskih nalog v izvajanje: 

• vzdrževanje občinskih stavb in objektov, 
• vzdrževanje javnih površin, dvorišč javnih stavb, postajališč, parkirišč, 
• vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO otokov), košev 

za odpadke, 
• pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč, 
• razvoz kosil za starejše občane, 
• prevozi za potrebe ustanovitelja (razvoz gradiv za seje občinskega sveta, delovnih 

teles občinskega sveta in občinske uprave). 
Ob tem bo izveden prenos / prezaposlitev kadra (hišnik, čistilka) ter prenos nekaterih 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja (avto, prikolica, kosilnica, orodje, …). 
 
Razprava: 
 
Anton Kokalj je rekel, da se bo pri glasovanju vzdržal, vendar pa to ne pomeni kritiko dela 
javnega podjetja. Zanima ga kateri problemi so na čistilni napravi, da so predvidena sredstva 
in kje bo Telekom gradil kanalizacijsko omrežje. Podal je predlog da se pristopi k ureditvi 
hidrantnega omrežja v Šinkovem Turnu. 
 
Župan je odgovoril, da se sredstva zagotavljajo za dokončno plačilo nadgradnje čistilne 
naprave, ampak šele po pridobitvi ustreznih dovoljenj. 
 
Miran Sirc je odgovoril, da bo Telekom razširjal omrežje na Selu. 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

19.13.1 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Vodice potrjuje »Letni programom dela Javnega 
podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2017«. 

 
Glasovanje: 
Prisotnih: 11 članov; 
ZA: 10 članov; 
PROTI:  /. 
Sklep je bil sprejet.  
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14. POBUDE, PREDLOGI, VPRAŠANJA 

====================================================================== 
Anton Kokalj pove, da ni zadovoljen z odgovorom občinske uprave, ki se nanaša na pobudo 
o kulturno-turističnem področju v Šinkovem Turnu. Pove, da je bila pobuda podana na 
predlog javnega poziva Občine in zajema širše območje, kot je v odgovoru Občine 
navedeno. Županu izroči pobudo z dne 11. 4. 2015 in pove da pričakuje konkreten odgovor, 
zakaj se pripravljavec sprememb OPN ni opredelil do te pobude in zakaj občina ne bo 
financirala izdelavo strokovnih podlag za to območje. 
 
Rok Cankar se je zahvalil vsem svetnikom, županu in občinski upravi da so pripomogli in da 
so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo športnega igrišča Strahovica. Izpostavil je 
problematiko hrupa na Kamniški cesti in da so nekateri jaški spet v slabem stanju. Tečaji na 
njih so razrahljani, predlaga, da se naj jih pregleda in sanira. 
 
Mija Cankar je prav tako izpostavila problematiko prometa in hrupa na Kamniški cesti in 
predlagala, da se izvedejo meritve hrupa. Prav tako pa je izpostavila, da noben ne nadzira 
tovornjakov. 
Zanima jo ali je možno kar koli urediti v naselju »TIPO«. Komunalna infrastruktura ni 
prevzeta s strani občine. V naselju živi 100 občanov, ki sami plačujejo električno energijo za 
javno razsvetljavo. Jaškov  so se pričeli posedati in oni sami  pa jih ne morejo vzdrževati. Pri 
tem gre tudi za varnost otrok. 
 
Župan je glede Kamniške ceste odgovoril, da se bodo izvedle meritve hrupa. Glede jaškov, 
pa  da bo vzdrževalec ceste jaške saniral. Jašek nasproti občine pa bo potrebno v celoti 
odstraniti. Stroške popravila nosi DRSI, stroške novih jaškov pa občina. Glede tovornjakov 
pa bo občina obvestila policijo. 
Glede problematike v naselju TIPO pa bo občina izvedla ogled na terenu in poslala pisni 
odgovor. 
 
Vsem se je zahvalil za pozornost in sejo zaključil. 
 
Zapisal: 
 
 
Matjaž Gorčan Aco Franc Šuštar 

Župan Občine Vodice 

 


