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Številka: 011-01/2010-010  
Datum: 13.7.2010 
 
 
Zadeva: Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta  Občine Vodice,  

     ki je bila v ponedeljek, 12. julija 2010 ob 19. 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, 
Leopoldina Kranjec, Franc Seršen, Aco Franc Šuštar, Alojzij Kosec;  
župan:  Brane Podboršek; 
občinska uprava: Damjan Stanonik, Tatjana Resman; 
mediji: Alenka Jereb (Kopitarjev glas) 
 
ODSOTNI: Anton Kosec (opravičil odsotnost), Primož Rebolj 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 28. redne seje 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠS 

11/3-3 Polje –  II. branje  
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 

za območje urejanja ŠS 11/3-3 Polje – II. branje  
5. Odlok o spremembi območij naselij Utik in Koseze – obravnava in sprejem 

po hitrem postopku 
6. Sklep o oprostitvi plačila NUSZ 
7. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je najprej predstavil dnevni red. 
 
Razprave ni bilo. 
 
29.1.1. SKLEP: Občinski svet za 29. redno sejo sprejme naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 28. redne seje 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
urejanja ŠS 11/3-3 Polje –  II. branje  
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje urejanja ŠS 11/3-3 Polje – II. branje 
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5. Odlok o spremembi območij naselij Utik in Koseze – obravnava in 
sprejem po hitrem postopku 
6. Sklep o oprostitvi plačila NUSZ  
7. Pobude, predlogi in vprašanja  

 
Za sklep jih je glasovalo 13. 
 
 

2. Potrditev zapisnika 28. redne seje 
 
Župan je v imenu občinskega svetnika Antona Kosca posredoval njegovo pripombo k 
zapisniku 28. redne seje in sicer se v tretjem odstavku 7. točke popravi besedilo 
drugega stavka tako, da se briše naslednje besedilo: " Pojasnil je tudi trend, da bi naj 
JP opravljalo še nekatere javne službe kot..." in se ga nadomesti z naslednjim 
besedilom: "Iz letnega programa dela JP je povzel, da je v razvojnih načrtih 
navedeno ...".  
 
29.2.1. SKLEP: Zapisnik 28. redne seje se spremeni in dopolni v naslednjih 
točkah: 

• Na 5. strani se v tretjem odstavku 7. točke dnevnega reda pri razpravi 
Antona Kosca popravi besedilo drugega stavka tako, da se briše 
besedilo: " Pojasnil je tudi trend, da bi naj JP opravljalo še nekatere 
javne službe kot ..." in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: "Iz 
letnega programa dela JP je povzel, da je v razvojnih načrtih navedeno 
...". 

 
Za sklep jih je glasovalo 13. 
 
29.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 28. redne seje skupaj z 
spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega sklepa. 
 
Za sklep jih je glasovalo 13. 
 
 

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje urejanja ŠS 11/3-3 Polje –  II. branje 

 
Vsebino točke je uvodoma predstavila Tatjana Resman. Pojasnila je poglavitna 
določila, ki jih predvideva občinski podrobni prostorski načrt ter spremembe, ki so bile 
vključene v končni predlog odloka, glede na vsebino dopolnjenega osnutka, ki je bil 
posredovan v I. branje. Spremenila se je površina parcel, zaradi lege v 
vodovarstvenem pasu pa je bilo potrebno predvideti odvodnjavanje območja OPPN 
izven tega pasu. 
 
29.3.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice v II. branju potrjuje in sprejme 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠS 
11/3-3 Polje.  
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Za sklep jih je glasovalo 8, proti 2.   
 
 

4. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje urejanja ŠS 11/3-3 Polje – II. branje 

 
Vsebino točke je uvodoma predstavila Tatjana Resman. Stroški izgradnje predvidene 
komunalne infrastrukture so se glede na stroške v osnutku iz I. branja nekoliko zvišali 
in sicer iz dveh razlogov. Prvič, zaradi ureditve odvodnjavanja območja OPPN izven 
vodovarstvenega pasu, drugič pa zaradi delnega upoštevanja stroškov rekonstrukcije 
obstoječega vodovodnega omrežja ter občinske ceste, saj je njuna rekonstrukcija 
povezana z izgradnjo predvidene infrastrukture v območju OPPN Polje. 
 
V razpravi je Roman Černivec izrazil nasprotovanje sprejemanju tega prostorskega 
načrta, saj naj bi se z njim financirale stare investicije. Ob tem je opozoril na 
pomanjkljive podatke o prodajni vrednosti zemljišč ter stroških gradnje komunalne 
infrastrukture na območju Pod cerkvijo oz. OPPN Vodice. Poudaril je tudi, da bi bilo 
potrebno prednostno komunalno urejati celotno naselje Polje, šele nato pa območje 
OPPN Polje. Glede same izdelove programa opremljanja pa je izrazil mnenje, da je 
ta pripravljen nestrokovno. 
 
29.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice v II. branju potrjuje in sprejme 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje urejanja ŠS 11/3-3 Polje. 
 
Za sklep jih je glasovalo 8, proti 3. 
 
 

5. Odlok o spremembi območij naselij Utik in Koseze – obravnava in 
sprejem po hitrem postopku 

 
Tatjana Resman je uvodoma predstavila vsebino odloka ter razloge za njegov 
sprejem. Poudarila je, da je odlok pripravljen v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, 
gre pa za prvi tovrsten odlok v občini. Na njegovi podlagi bo omogočeno 
učinkovitejše in pa predvsem bolj smiselno določanje hišnih številk v delu naselja 
Utik.  
 
Razprave ni bilo. 
 
29.5.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje in po hitrem postopku 
sprejme Odlok o spremembi območij naselij Utik in Koseze. 
 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti nihče. 
 
 

6. Sklep o oprostitvi plačila NUSZ 
 
Podrobnejša obrazložitev točke je bila podana v gradivu tako, da posebne 
predstavitve ni bilo. 
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Razprave ni bilo. 
 
29.6.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice na podlagi 15. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Vodice (Uradno glasilo 
Občine Vodice, št. 8/05, 10/08) sprejme sklep, da sta zaradi investicije 
usmerjene v prisdobitev novih stanovanjskih površin za dobo 4 let (od vključno 
2011 do vključno 2014) oproščena plačila NUSZ naslednja zavezanca: 
Bojan in Stanislava Železnikar, Vesca 19, 1217 Vodice 
Tomaž Kremžar, Utik 8 a, 1217 Vodice. 
O sprejeti odločitvi se obvesti pristojno Davčno upravo. 
 
Za sklep jih je glasovalo 12, proti nihče. 
 

 
7. Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Aco Franc Šuštar je podal repliko na odgovor župana na zadnji seji občinskega sveta 
in sicer je zavrnil podane očitke oz. kritiko opozicije. 
Jože Rozman je zastavil vprašanje v zvezi z komunalno infrastrukturo na Krvavški 
ulici in sicer ga je zanimalo zakaj kljub temu, da je primarni vod za kanalizacijo in 
drugo infrastrukturo zgrajen že več kot 1 leto, priklop na kanalizacijo ni možen. 
Župan je pojasnil, da odgovor na to vprašanje sodi v kontekst urejanja odnosov z 
Župnijo Vodice, v katerih je določen napredek. Tako je bila pridobljena služnost za 
igradnjo komunalne infrastrukture, ne pa tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
So pa trenutno še v obravnavi zadnji predlogi menjalnih pogodb. Ob tem je župan 
predlagal, da občinska uprava pripravi pisni odgovor na to vprašanje, saj gre za širšo 
problematiko. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri. 
 
 
        Zapisnik pripravila:                
Tatjana Resman, svetovalka 

ŽUPAN OBČINE VODICE  
      Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.  
 


