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Številka: 011-01/2008-008
Datum: 10.4.2008

Zadeva: Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek, 31. marca 2008 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, Romana Černivec, Peter Podgoršek, Miha Bergant,
Leopoldina Kranjec, Anton Kosec, Alojzij Kosec, Aco Šuštar, Primož Rebolj in Franc
Seršen;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Miran Sirc, Nataša Hribar, Stojan Tadej Smerkolj, Marjana
Mohorič, Tatjana Resman, Rado Čuk;
nadzorni odbor: Franc Stanonik
mediji: Alenka Jereb - Kopitarjev glas;
zunanji sodelavci: Damjan Stanonik – dir. JP Komunala Vodice;
občani: Franc Mervar – župnik;
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
3. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
4. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto 2008
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice (I. branje)
6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice (I. branje)
7. Zaključni račun JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2007
8. Letni program dela JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2008
9. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2008 (II. branje)
10. Pobude, predlogi in vprašanja
1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red in predlagal, da se za 9. točko uvrsti obravnava
Odloka o začasnih ukrepih na območju ŠO 14/1 in ŠS 14/2.
Mojca Ločniškar je nasprotovala uvrstitvi predlagane točke na dnevni red iz razloga,
da je pravna podlaga sporna ali nezakonita ter da se taki ukrepi uveljavljajo zelo
redko, za kar pa v tem primeru ni potrebe.
Roman Černivec je prav tako predlagal umik nove točke z dnevnega reda tudi iz
razloga ker posredovana kartografska predloga nista identična.
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Župan je pojasnil, da je določene ukrepe potrebno sprejeti, da bi se na
obravnavanem območju lahko pripravil OPPN (občinski podrobni prostorski načrt),
preden župnija prične z izgradnjo pastoralnega centra.
13.1.1. SKLEP: Predlagana točka dnevnega reda se kot 10. umesti za 9. točko,
10. se preštevilči v 11.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 6.
13.1.2. SKLEP: Občinski svet za 13. redno sejo sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
3. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
4. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za
leto 2008
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice (I. branje)
6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice
(I. branje)
7. Zaključni račun JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2007
8. Letni program dela JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2008
9. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2008 (II. branje)
10. Odlok o začasnih ukrepih na območju ŠO 14/1 in ŠS 14/2 (hitri
postopek)
11. Pobude, predlogi in vprašanja
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 6.
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
Roman Černivec je predlagal dopolnitev zapisnika na str. 4 z besedilom, da je bila
kopija urbanistične pogodbe razdeljena svetnikom
Aco Šuštar je predlagal popravek zapisnika na 3. strani, da je pokrivanje izgube
naloga LPP, ter na 5. strani , da se stavek: »po njegovem mnenju zadolževanje ni
potrebno«, dopolni »za proračun 2008«
Anton Kosec je predlagal dopolnitev navedka na str. 6., da je odbore možno razširiti,
seveda pa v skladu z rezultati volitev.
13.2.1. SKLEP: Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice se
dopolni tako, da se 6. vrstica 2. odstavka na 3. strani konča z »LPP« in ne
»država«, da se zadnja vrstica na 4. strani dopolni s »kopija urbanistične
pogodbe je bila razdeljena svetnikom«, da se 5. odstavek na 5. strani dopolni
takole:«…zadolževanje za proračun 2008 ni potrebno…«, da se 2. vrstica na
strani 6 dopolni: »…možno le razširiti, seveda pa v skladu z rezultati volitev.«
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 1.
13.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 12. redne seje skupaj s
spremembami potrjenimi v predhodnem sklepu.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 2.
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3. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
Župan je predstavil koncesionarja za izvajanje socialno varstvenih storitev pomoči na
domu Zora Plus d.o.o . Prisotna sta bila direktor Boris Kerimov in vodja Zvonka
Brinar.
Razprave ni bilo.
13.3.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme sklep o soglasju k ceni
socialno varstvene storitve pomoči družini na domu.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA).
4. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vodice za leto
2008
Kot predstavnik koncesionarja, t.j. podjetja Snaga, ki za občino Vodice izvaja
gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov se je seje
udeležil Jože Gregorič. Na kratko je predstavil delovanje na območju občine ter
program za tekoče leto, predvsem pa izpostavil ločeno zbiranje in t.i. ekološke otoke,
odvoz kosovnih odpadkov in količino le teh ter pohvalil zbiranje nevarnih odpadkov.
Razprave na temo ni bilo.
13.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje Program ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Vodice 2008.
Za sklep jih je glasovalo 14.
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice (I. branje)
Župan je orisal nekatere nujne spremembe, ki jih je na podlagi ZOFVI potrebno
vključiti v Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vodice. Obenem je predstavil
pobudo za statusno preoblikovanje v dva zavoda: enega za osnovno šolo, enega za
vrtec.
V novem odloku se ponovno opredeljuje tudi šolski okoliš. Večjih finančnih posledic
zaradi spremembe naj bi ne bilo.
Anton Kosec je ugotovil, da sta oba predlagana predpisa v skladu z zakonodajo,
čeprav ne podpira razdruževanja. Izrazil je skrb glede racionalnosti in dvom, da bi
se stroški resnično ne povečali. Gre namreč za vzpostavitev ločene administracije,
ločenega računovodstva, ločene kuhinje itd., težjega usklajevanja npr. v podružnični
šoli in vrtcu v Utiku (prostorska stiska, uporaba dvorane…) Predlagal je še, naj se v
2. členu odloka enote vrtca navajajo z lastnim imenom, torej vrtec Skaručna, vrtec
Utik., v prehodnih določbah pa naj se navede dosedanji odlok in spremembe. Župan
je zagotovil upoštevanje pripomb in predlogov.
13.5.1.SKLEP: Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vodice v prvem branju.
Za sklep jih je glasovalo 14.
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6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice (I.
branje)
Ker se je razprava odvila v predhodni točki je tukaj prišlo le do glasovanja o osnutku
odloka.
13.5.1.SKLEP: Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec škratek Svit Vodice v prvem branju.
Za sklep jih je glasovalo 13.
7. Zaključni račun JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2007
Letno poročilo JP Komunala Vodice je predstavil direktor Damjan Stanonik. Na
osnovi predhodno posredovanega gradiva je predstavil finančno poročilo, orisal
realizacijo investicij ter razširitev področja dejavnosti, pa tudi razvojne načrte.
Prisotne je seznanil s poročilom Nadzornega sveta ter z računovodskimi izkazi.
Roman Černivec je najprej opozoril na nepodpisano poročilo Nadzornega sveta,
povprašal po konkretnih navedbah nerealiziranih sklepov, ter po rezultatih revizije.
Kritiziral je direktorja, da ni pripravil ustreznega poročila, kar bi bralcu poročila
omogočilo pridobitev celovite predstave o poslovanju. Svojo trditev o nepreglednosti
je utemeljil na nekaterih primerih. Nadzornemu svetu je v razmislek predlagal
zamenjavo direktorja.
Mojca Ločniškar je izpostavila neustreznost in neusklajenost poročanja za leto 2007
ob primerjanju s finančnim načrtom in spremembami za leto 2007. Navezave bi
morale biti jasne in vidne v preglednici. Izpostavila je pomanjkanje pojasnil in
ustreznega računovodskega evidentiranja, seznam obveznosti do dobaviteljev ipd.
Peter Podgoršek je zastavil vprašanje kje se planira postavitev zbirnega centra za
odpadke.
Anton Kosec je menil, da je poročilo morda res tako, da ustvarja dvome, da pa ga je
Nadzorni svet obravnaval, da je v originalu podpisano ter da so bili predhodni sklepi
glede na dane možnosti in razmere realizirani v celoti, le da je zapis glede tega
morda nekoliko neroden. Strinjal se je , da bi moral biti zaključni račun JP pripravljen
pregledno in skladno s planom.
Zbirni center naj bi se gradil v neposredni bližini sedanje čistilne naprave je pojasnil
župan.
Na nekatere očitke Romana Černivca je odgovoril direktor Stanonik., na podrobna
vprašanja Mojce Ločniškar pa računovodkinja JP ga. Maruša Slanič, zunanja
sodelavka.
13.7.1. SKLEP: Občinski svet sprejme Letno poročilo Javnega podjetja
Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2007.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 5.
8. Letni program dela JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2008
Direktor JP Komunala Vodice, d.o.o. je svojo predstavitev osredotočil na področji, ki
ju pokriva JP tako s poslovnega kot finančnega vidika. Pri vodooskrbi je izpostavil
prizadevanja za ustrezno vodooskrbo, požarno vodo, dolgoročni razvoj vodovodnega
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omrežja in dolgoročno zmanjševanje vodovodnih izgub, pri kanalizaciji pa izvedbo
sistema v skladu s programom po posameznih ulicah in delih naselij.
Roman Černivec je kritiziral nezmožnost sklenitve pogodbe v ustreznem roku z
novim vzdrževalcem, ki bi bil hkrati kvaliteten in stalen.
Alojzij Kosec je vprašal ali ima JP nadzor nad uporabniki hidrantnega omrežja in
kako ukrepa v primerih, ko se na hidrant priključi nepooblaščen uporabnik. Kakšne
so kazni?
Direktor Stanonik je pojasnil, da je do zamika podpisa pogodbe z vzdrževalcem
sistema prišlo ravno iz razlogov, ker je bil glavni cilj pritegniti čimboljšega izvajalca,
za kar po je potrebno vzpostaviti kataster posameznih vodov, česar do sedaj podjetje
ni imelo. Kot najboljši ponudnik se je izkazalo Komunalno podjetje Kamnik, ki pa
začasno opravlja urgentne posege le na podlagi sprotnih naročil.
Nadzor nad nelegalno uporabo vode prek hidrantov formalno izvaja Medobčinski
inšpektorat, sicer pa nepooblaščen poseg lahko prijavi vsak občan.
13.8.1. SKLEP: Občinski svet sprejme Letni program dela Javnega podjetja
Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2008.
Za sklep jih je glasovalo 11, proti 1.
9. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2008 (II. branje)
Župan je občinske svetnice in svetnike najprej obvestil, da so osnutek proračuna
obravnavala delovna telesa, ter predlagal potrebne spremembe. Najprej spremembo
24. člena z amandmajskim novim besedilom, ki ga je prebral. Predlog spremembe
37. člena da prične odlok veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice. Iz
NRP se črtajo postavke: cesta skozi Polje v višini 615.200 €, OPPN Lokarje v višini
3.365.000 € ter zbirni center za ravnanje z odpadki v višini 606.000 €. Prerazporedijo
se postavke na kmetijstvu, dopolni pa se tudi program razpolaganja z občinskim
premoženjem tako, da se vključi parc. št. 1118 k.o. Vodice, parc. št. 351/4 k.o. Vesca
ter 351/2 k.o. Vesca za namen parkirišča za avtobuse. Župan je povabil k razpravi.
Roman Černivec je izrazil nasprotovanje takemu proračunu. Nasprotoval je
zadolževanju, saj ni potrebno. Znesek 820.000 € je predlagal pridobiti iz pogodbe s
Projektom 21, d.o.o. Posebej je pozdravil udeležbo predsednika Nadzornega odbora
na seji. Predlagal je črtanje investicije v Pustnicah, v kolikor bi župan ne izterjal dolga
na podlagi Urbanistične pogodbe. Glede 24. člena je vprašal ali je 90% usklajeno z
ZIPROjem, ob črtanju Lokarij iz NRP pa je opozoril, da je potrebno spremeniti tudi
odlok.
Mojca Ločniškar je ugotovila, da posebni del proračuna ni predstavljen na nivoju
kontov, kot je bilo to preteklo leto in kar bi bilo potrebno tudi letos. Povedala je da
proračuna ne bo podprla zaradi zadolževanja, ker ne vsebuje projekta doma za
starejše, ker kljub sprejetemu sklepu na 10. redni seji, ko se je Občinski svet
opredelil do izgradnje centra te postavke ni, ker so predvideni stroški tekoče porabe
za 800.000 € večji kot jih predvideva država ipd. Glede sredstev iz kohezijskih
skladov, naj bi bili viri pri posameznih projektih natančno definirani (koliko so
državna, evropska in lastna sredstva), koliko je strošek v luči nove finančne
perspektive ?
Aco Šuštar je povedal da proračuna ne podpira iz enakih razlogov kot jih je navedel
na prejšnji seji. Vprašal se je kaj narediti s stroški javne uprave, saj so za 400.000 €
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večji od predhodnega leta. Izrazil je pričakovanje, da se bo kredit le dalo zmanjšati
ter da bi z ustreznim nadzorom pri investiciji v Bukovici in Utiku prihranili lepo vsoto
denarja. Po prevzemu ceste bi želeli končni poračun na vpogled, župan pa naj
nekako najde del sredstev in se zadolži čim manj.
Mateja Gubanc je kot predsednica Odbora za finance povedala, da se je Odbor
seznanil s stališči in predlogi ostalih odborov, ki so predlagali prerazporeditve.
Proračun je ocenil kot ambiciozno naravnan, kar je dobro z razvojnega vidika, z
vidika financiranja pa morda še preveč ambiciozno zaradi morebitnega zadolževanja,
saj vseh projektov v načrtu razvojnih programov ne bo mogoče izpeljati, vendar glede
na to, da je izvedba vseh navedenih projektov nujna za razvoj občine in glede na to,
da bi se občina zadolžila le za tiste projekte in šele takrat, ko bodo dejansko
pridobljena evropska sredstva, Odbor za finance podpira vključenost predlaganih
projektov v NRP ter podpira sprejem Odloka proračunu in predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme.
Anton Kosec je glede zadolževanja povedal, da je sprejemljivo le za izgradnjo čistilne
naprave in za sanacijo vodovoda, sicer pa naj bi zadolževanja ne bilo. Predlagal je
sprejem odloka, obenem pa čimprejšnje sprejetje rebalansa, kjer bi se tak predlog
ustrezno odrazil in glede česar je s strani župana prejel tudi zagotovilo.
Mojca Ločniškar je ponovila svoj predlog iz prve obravnave, da bi se proračun najprej
popravil, do sprejema pa bi se podaljšalo začasno financiranje. Vprašala je, ali je
Odbor za finance preveril investicijsko naravnanost in zmožnost financiranja
proračuna v letih 2009 in 2010.
Roman Černivec je podprl predlog Antona Kosca, da se občina do rebalansa ne
zadolžuje.
Župan je podal odgovore na nekatera vprašanja in pomisleke. Povedal je, da je
navodilo MF upoštevano v največji možni meri. Da občino izčrpava skrb za
komunalno ureditev in »socialno« naravnane cene za občane (prenizki komunalni
prispevki ipd:) Vsi navedeni projekti so nujni in se jih ne sme opustiti. Povečani
stroški na upravi vsebujejo nujne izdatke tudi za OŠ. Glede ceste skozi Bukovico in
Utik, ki je pomembno prispevala k lepšemu izgledu vasi, je potrebno vedeti, da je bilo
veliko dodatnih in več del, ki so jih delno financirali tudi vaščani, delno pa so bila
nujna za realizacijo zahtevanega standarda.
Aco Šuštar je pojasnil, da ne podpira zmanjševanja standardov v šoli ali vrtcu, ne
podpira pa zadolževanja.
Anton Kosec je opozicijo povabil naj ustvarjalno sodeluje pri sprejemanju prostorskih
aktov, ne pa da take seje obstruira.
Franc Stanonik, predsednik NO je predstavil stališče Nazornega odbora do osnutka
proračuna, ki je bilo pozitivno. Komentiral pa je tudi razpravo o proračunu kot
neustrezno, saj so predlogi in pripombe kot so bile podane primerne za prvo
obravnavo in ne za drugo, ko je možno predlog odloka spreminjati le z amandmaji.
13.9.1. SKLEP: Občinski svet sprejme naslednje spremembe k predlogu odloka
o proračunu za leto 2008:
a) Spremeni se 24. člen odloka, tako da se glasi: »Občina lahko v letu
2008 prevzame obveznost s pogodbo, ki zahteva plačilo v prihodnjih letih, če
so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta. Občina tudi
lahko v letu 2008 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so za ta
namen že načrtovana sredstva v proračunu za leto 2008. Skupni obseg
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prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 90%
vrednosti. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, razen izjemoma, ob predhodnem soglasju župana.
Plačila, ki izhajajo iz obveznosti prevzetih v skladu s tem členom, se vključijo v
finančni načrt neposrednega uporabnika v letu, v katerem zapadejo v plačilo.«
b) Spremeni se 37. člen tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati z dnem
objave v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 1. januarja 2008
dalje.
c) Proračunske postavke na kmetijstvu se prerazporedijo takole:
»1. Subvencije za zavarovanje posevkov in živine
1.307,07 €
2. Čiščenje melioracijskih kanalov
10.000,00 €
3. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
5.000,00 €
4. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pr. 5.000,00 €
5. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
8.000,00 €
6. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (komasacije)
5.000,00 €
7. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
7.000,00 €
8. Naložbe za ohranjanje dopolnilne dejavnosti
5.000,00 €
9. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
5.000,00 €«
d) V NRP se črtajo naslednje postavke: »cesta skozi Polje v višini
615.200 €, OPPN Lokarje v višini 3.365.000 € ter zbirni center za ravnanje z
odpadki v višini 606.000 €.
e) dopolni se program razpolaganja z občinskim premoženjem tako, da
se vključi parc. št. 1118 k.o. Vodice, 351/4 k.o. Vesca ter 351/2 k.o. Vesca.
f) V sklepu o zadolževanju se popravi letnica tako da glasi » 2008 –
2011«.
Za sklep jih je glasovalo 9.
13.9.2. SKLEP: Občinski svet občine Vodice sprejme predlog Odloka o
proračunu Občine Vodice za leto 2008 skupaj z načrti razvojnih programov ter
predhodno sprejetimi spremembami v gornjem sklepu.
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 6.
10. Odlok o začasnih ukrepih na območju ŠO 14/1 in ŠS 14/2
Župan je predstavil vsebino in razloge za obravnavo odloka. Čeprav je bil le-ta na
prejšnji seji umaknjen z dnevnega reda, so bile v nadaljevanju napravljene določene
aktivnosti s strani Župnije Vodice, ki ne odsevajo dogovora med župnikom in
županom. Predstavil je tudi zadnji zaplet glede pridobivanja gradbenih pogojev za
gradnjo pastoralnega centra. Župan je ocenil, da je edina pot do razrešitve
zatečenega stanja pri urejanju centra in ostalih zgradb na območju ŠO 14/1 in ŠS
14/2 vsebinski pogovor. Glede postopka sprejemanja OPPN za območje je izrazil
upanje, da bi ga bilo mogoče sprejeti sorazmerno hitro ob ustrezni vključitvi lastnika
zemljišč. Odlok je predlagan z namenom, da se središče celovito uredi. Podal je
historiat pogovorov in korespondence med občino, župnijo in nadškofijo, ki so se
začeli februarja 2006.
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Tone Logar je izrazil svoje stališče in zavzemanje za celotno ureditve centra brez
očitkov in delitev na »vi« in »mi«
Roman Černivec je menil, da je ureditev središča pomenila območje v ožjem
trikotniku kjer se že sedaj nahajajo občinske zgradbe in da naj bi šlo za delno širitev
na območje kjer je lastnik župnija. Ni pa prav, da se lastnika omejuje in ovira pri
gradnji na njegovem zemljišču, kar pa se s sprejetjem odloka dogaja. Gradil naj bi se
namreč župnijski pastoralni center na lokaciji, ki je povsem ločena od centra v ožjem
smislu.
Mojca Ločniškar je podala kritiko na obrazložitev odloka, podano na prejšnji seji.
Nasprotovala je širitvi prvotno zamišljenega območja trikotnika na celotno območje
ŠO 14/1 in ŠS 14/2. Predlagala je spremembo 4. člena in izvzetje parc., št. 10/1 in
11/1 k.o Vodice iz odloka. Odlok sam je ocenila kot zelo prazen, saj ne vključuje
ničesar kar ZUREP predpisuje.
Anton Kosec je prestavil postopek nadaljevanja procedure. Občina bi morala namreč
najprej sprejeti prostorski načrt (OPN) v nadaljevanju pa šele podrobni prostorski
načrt za posamezno območje. Sprejet pa je bil že program priprave, ki je podlaga za
sprejem tokrat obravnavanega odloka o začasnih ukrepih.
Župan je k besedi povabil župnika Franca Mervarja. Predstavil je postopek kako
lahko župnija zemljišče proda. Predstavil je argumente škofije za zavrnitev občinske
prošnje za odkup cerkvenega zemljišča: naprej da se funkcionalno zemljišče ne
prodaja, potem ker je bila ponujena cena prenizka, tretjič pa zaradi umestitve
trgovskega centra. V nadaljevanju je pojasnil svoj pogled na zadnji zaplet. Pojasnil je
tudi, da se izgradnja pastoralnega centra, ki ga župnija potrebuje za katehetsko,
karitativno in pastoralno dejavnost vleče že 15 let. Najprej je bil ovira Center za
spomeniško varstvo, sedaj pa Občina.
Član občinske uprave Stojan Smerkolj je predstavil upravni del pojasnjevanega
zapleta.
13.10.1. SKLEP: Iz 4. člena odloka o začasnih ukrepih se črtata parc. št. 10/1 in 11/1
k.o. Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 6, proti 9.
13.10.2. SKLEP: Občinski svet sprejme Odlok o začasnih ukrepih zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega
načrta za gradnjo komunalne infrastrukture na področju urejanja ŠS 14/2 in ŠO
14/1
Za sklep jih je glasovalo 9, proti 6.
11. Pobude, predlogi in vprašanja
a) Aco Šuštar je predlagal, da se na parcelah, kjer je bilo s
sklepom ukinjeno javno dobro in preneseno v last Občine
Vodice vpiše služnost, da bi v prihodnje ne prišlo do težav, ki bi
nastale z morebitno prodajo.
Anton kosec je ponovil svoje stališče in stališče odbora za
komunalo, naj se prodaja le opuščeno javno dobro;
Župan je pojasnil, da občina ni predlagala vknjižbe izbrisa v ZK
in ga verjetno tudi ne bo, če bo še dodatno pravno mnenje
potrdilo dosedanje dvome in bojazni;
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b) Tone Logar je spomnil na prejšnjo sejo in enega od razpravljav
cev popravil, da sam ni govoril o kratki pameti pač pa o
kratkem spominu;
c) Mateja Gubanc je predlagala, naj bi župan sklical zbor krajanov
v Polju, na temo kanalizacije;
d) Anton kosec je predlagal, naj bi razprave ne zašle v žaljivo in
osebnostno napadanje, pač pa v argumentirano soočenje;
pohvalil je tudi Franca Stanonika, ki se je zavzel za večje
upoštevanje poslovnika;

Seja je bila zaključena ob 23.50 uri
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec I
ŽUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.
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