OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Občinski svet

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

Številka: 011-01/2007Datum: 14.12.2007

Zadeva: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek, 10. decembra 2007 ob 18. uri v sejni
sobi, Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Tone Logar, Roman Černivec, Mojca Ločniškar,
Jože Rozman, Mateja Gubanc, Miha Bergant, Romana Černivec, Peter Podgoršek,
Primož Rebolj, Leopoldina Kranjec, Anton Kosec, Alojzij Kosec, Franc Seršen, Aco
Šuštar;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Miran Sirc, Rado Čuk;
mediji: Alenka Jereb - Kopitarjev glas, Jasna Paladin – Gorenjski glas;
zunanji sodelavci: Damjan Stanonik – dir. JP
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Vodice
4. Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2008
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra
7. Pobude, predlogi in vprašanja

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red. Aco Šuštar je predlagal razširitev dnevnega reda s
sklepom o financiranju političnih strank.
9.1.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje spremembo predloga dnevnega reda tako,
da se kot 7. točka uvrsti Sklep o financiranju političnih strank, 7. točka postane
8.
Za sklep jih je glasovalo 7, 5 proti.
9.1.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red skupaj s sprem
embami tako da se glasi:
1 Potrditev dnevnega reda
2 Potrditev zapisnika 9. redne seje
3 Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Vodice
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Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2008
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o financiranju političnih strank
Pobude, predlogi in vprašanja

Za sklep jih je glasovalo 9 svetnikov, 1 proti
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
Roman Černivec je predlagal, da se zapisnik popravi na 4. strani v sredini teksta
tako, da se črta drugi del stavka »so pa predvidene«, ki da na seji ni bil izrečen.
Mojca Ločniškar je predlagala nekatere spremembe iz odgovorov župana na
nekatera zastavljena vprašanja na 3. in 4. strani zapisnika, ki naj se uskladijo z
magnetogramom.
10.2.1. SKLEP: V zapisniku 9. redne seje se na podlagi magnetograma ugotovi
pravilen zapis stavka na 4. strani zapisnika: Kompenzacije niso bile…, na 3. 4.
in 5. strani se zapis odgovorov na vprašanja Mojce Ločniškar uskladi z
magnetogramom.
Za sklep jih je glasovalo 14.
10.2.2. SKLEP: Zapisnik 9. redne seje se v skladu s predhodnim sklepom
potrdi.
Za sklep jih je glasovalo 14.
Zapis delov zapisnika po magnetogramu:
»…glede Pirčeve, aha zajete kompenzacije, kompenzacije niso bile izvršene, tvoje informacije so
napačne…..«
»…kar je pa konkretnih vprašanj, seveda pri NUSZ-ju, za fizične in pravne osebe ni niti toliko smotrno
oz. smiselno delit ta prispevek na dva kosa, ker je dejansko zelo težko planirati zaradi tega, ker odločbe
kot ste videli v letu 2007, so šle za leto 2006 ven. Zakaj? Zato ker je morda od ne upam reči, od 400
odločb, na pamet sem rekel številko, pet ali pa 10 primerov, ki so sporni in se potem z davkarijo,
pregovarjamo približno pol leta, 7 mesecev, 8, mesecev. Ob uvedbi evra, kakšne tri mesece prej smo
imeli pripravljene odločbe. Rekli so naj počakamo na uvedbo evra, no saj to gre nam v prid, vendar v
tem primeru, ko bomo imeli izvrševanje proračuna recimo za nekje za 10 mesecev v novembru mesecu,
bi pa lahko ta podatek podal in upam, da bo to takrat ustrezno ker bomo bolj točno razpolagali z
realiziranimi zneski. Pri nadzornem odboru je pravzaprav tako zmanjšanje resda 90 %, vendar v
soglasju z Nadzornim odborom, ki pravi da bo v letu 2008, zahteval oz. izvedel revizijo poslovanja oz.
zaključnega računa za leto 2007. Zato je Nadzorni odbor pristal na to prerazporeditev oz.. če lahko tako
rečem, s tem da je zavezal občino oz. mene pravzaprav, da predlagam znesek za izvedbo revizije za
leto 2007, ki bo v naslednjem letu izvedena…«.
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3. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Vodice
Zaradi odsotnosti občinskega urbanista je Miran Sirc podal obrazložitev in pojasnila
k spremembi prvotno predlaganega imena ulice Ob Mlaščici, ki je zaradi napake
GURSa pomotoma prišlo v predlog. Nov predlog sta obravnavala Odbor za
komunalo in Komisija za prostor ter se pozitivno opredelila do imena Ob grabnu.
Tone Kosec in Roman Černivec sta imela pomisleke glede pisanja imena »graben« z
veliko ali malo začetnico. Upravi je bilo naloženo naj to preveri pri jezikoslovcih.
10.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o imenovanju
nove ulice v naselju Vodice
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA)
4. Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje
Damjan Stanonik, direktor JP Komunala Vodice je dokaj natančno predstavil razloge
za spremembe in predvidene učinke sprememb.
Roman Černivec je oporekal strokovnosti pripravljavca Pravilnika predvsem glede
sorazmerij presekov, profilov in cen izraženih v tabelah. Izrazil je tudi dvom v
možnost pravilne ocene prispevnih površin in količin meteorne vode. Nasprotoval je
pristojnosti direktorja za odločanje o ugodnostih investitorju mimo župana in
občinskega sveta, ter neustreznosti vrednotenja meteornega priključka na osnovi
investicije na Pirčevi ulici. Predlagal je popravek tabel in ponovno obravnavo
Pravilnika.
Primož Rebolj je nasprotoval vključevanju stroškov za izdelavo projekta priključka
Anton Kosec ni izključil možnosti napak v tabelah, ki pa so bile povzete iz odloka, ki
je bil sprejet v letu 2002 in 2005. Glede ugodnosti, ki bi naj bile v pristojnosti
direktorja je menil, da gre za materijo, (npr. 10% ugodnosti ob takojšnjem plačilu,
možnosti obročnega plačila ipd.) za katero ni smiselno, da bi se z njo ukvarjal
občinski svet. Glede očitka, da bi naj vsakdo skrbel za ponikanje meteorne vode pa
je poudaril, da mora investitor dokazati to možnost.
Damjan Stanonik je ponovil, da so tabele povzete po odloku, da gre le za preračun iz
SIT v EUR. Glede stroškov izdelave projekta je menil, da gre v breme investitorja, saj
si sam izbira projektanta.
Zaradi mnogih pripomb in nejasnosti, je župan predlagal, naj bi o Pravilniku ne
glasovali, pač pa ga uvrstili na prihodnjo sejo, pred tem pa bi o njem ponovno
razpravljal matični odbor.
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ za leto 2008
Obrazložitev je podal Rado Čuk
Mojca Ločniškar je menila, da je 10% povečanje vrednosti točke preveliko in
predlagala 5%. Župan se ni strinjal z utemeljitvijo.
10.5.1. SKLEP: Občinski svet potrjuje vrednost točke za NUSZ za leto 2008 v
višini 0,0018€.
Za sklep jih je glasovalo 9, 4 proti.
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6. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Župan je predstavil predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na območju tistih k.o.,
kjer so podatki že preneseni v elektronsko obliko.
Roman Černivec je nasprotoval sprejemu sklepa, dokler niso predložene grafične
priloge. Glede umika točke z dnevnega reda je župan ocenil, da je bila dana
možnost pri sprejemanju dnevnega reda. Na pomislek Petra Podgorška, da nso
vključene vse k.o. je župan povedal, da bodo predlogi podani, ko bo z ZK prišel
elektronsko vodeni izpisek.
10.6.1. SKLEP: Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra na
območjih k.o. Vodice, Bukovica, Polje in Vesca.
Za sklep jih je glasovalo 8, 4 proti.
7. Sklep o financiranju političnih strank
Župan je prebral predlog svetniških skupin SDS in NSi, ki ga je podal Aco Šuštar o
financiranju političnih strank.
V razpravi, v katero so se vključili Mojca Ločniškar, Aco Šuštar, Anton Kosec in
župan, se je izkazalo, da je potrebno predlog še dopolniti, zato je župan predlagal, da
občinska uprava pripravi dopolnitev sklepa in ga posreduje v potrditev na naslednji
redni seji.
10.7.1 SKLEP: Občinska uprava naj do naslednje seje pripravi predlog sklepa o
financiranju političnih strank v občini Vodice
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA)
8. Pobude, predlogi in vprašanja
a)Roman Černivec je zastavil vprašanje o aktivnostih občine glede prostorskih aktov.
Župan je obljubil obravnavo zadevne problematike na eni prihodnjih sej.
b)Aco Šuštar je podal predlog in zahtevo skupine občanov o realizaciji pokritja dveh
jaškov ob asfaltiranem cestišču proti Zabrežju, ter glede čiščenja odprtega kanala na
relaciji Vodice – Poljšak. Župan je pojasnil, da je bila želja občine zaceviti nevarni del
vendar od ARSO ni bilo soglasja, glede kanala, pa je obljubil, da v kolikor ga ne bo
očistil koncesionar za melioracijo, Kmetijstvo Vipava, bo to storila občina.
c)Peter Podgoršek je pohvalil dokončno odstranitev ovir za umirjanje prometa skozi
naselje Vojsko.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec I
ŽUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.
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