
oBčtNA voDlGE Kopitarjev fig 1,1217 Vodice
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POTRJEN
Datum:
Številka

27 . 1. 2016
90000-01/2016-007

Prisotni člani občinskega sveta:
Rok Cankar; Mija Cankar; Żiga Janežič; Margareta Barle; Peter Podgoršek; Anton Kosec;
Miran Vertačnik; JoŽe Podgoršek; Anton Kokalj (prisoten do 19:50); AndraŽ Hönigsman;
Marjan Podgoršek; Anton AliaŽ; Mojca Ločniškar (prihod ob 18:10 - prisotna od 2' točke
naprej)

Żupan je oböinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob
'18. uri prisotnih 12 članov oběinskega sveta. Żupanje ugotovil' da je svet sklepčen in da
lahko prične z delom. Lista prisotnih je priloŽena originalu zapisnika.

Zadeva: ZAPISNIK

í3. redne seje občlnskega sveta občine Vodice, kije bila v sredo, 27' januarja 2016, ob
18. uri, v sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

1 POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Zupanje v potrditev predlagal naslednji dnevni red.

Sprejet je bil naslednji sklep:

odsotna člana:
. Anton Logar;
. Damjan Repnik

Poleg članov občinskega sveta, so bili na sejl prisotnl še:
Aco Franc Šuštar, Župan; Majda Peterlin, direktorica občinske uprave; Mat1až Gorčan,
občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava; Natalija Rus, Kopitarjev glas; Mateja
Gubanec, namestnica predsednice Nadzornega odbora občine Vodice; Aleš SenoŽetnik,
Gorenjski glas.

Sejo je vodll župan Aco Franc šuštar, zapisnik je pisal MatjaŽ Gorčan.

UGoToVITEV sKLEPcľosrI

13.1.1SKLEP občinski svet občlne Vodice za 13. ľedno sejo potrjuje naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2' Pregled ĺn potrditev zapisnika 'ĺ2. redne seje
3. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoŽenja občine Vodice,

predlog
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in

spodbujanju razvĄa kmetijstva in podeŽelja v občĺni Vodice za
programsko obdobje 2015 - 2020 - predlog

5. odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v občini Vodice -
osnutek
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6. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno
podjetje Komunala Vodice, d.o.o. - osnutek

7. Sprememba Statuta javnega podjetja Javno podjetje Komunala
Vodice, d.o.o. - osnutek

8. Program dela Nadzornega odbora občine Vodice v letu 2016
9. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi z izgradnjo povezovalne ceste

Želodnik - Mengeš - Vodice, na območju odseka Żą" _ Vodice
10. Pobude, predlogi, vprašanja

Razprave ni bilo.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov'
ZA: 12 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE

Zapisnik je bil objavljen v gradivu, ki je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na sejo

Podane so blle naslednje pripombe:

Anton Kokaljje podal splošno pripombo glede rabe pasiva pri pisanju zapisnika. Predlaga da
se pri razpravi 9. točke obravnava elaboratov in cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih sluŽb okolja s področja ravnanja z odpadki ter načina obračuna teh
storitev, pravilno zapiše: >Predvsem na Selu so zelo pogosto smeti odvľŽene vsepovsod
naokrog. Predlaga, da se zagotovi Vsem neprofitnim organizacijam - cerkvam brezplačna
posoda za biološke odpadke<.
Prirazpravi 10. točke Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto
2016 _ predlog, pa se naj v šesti vrstici tretjega odstavka stavek pravilno zapiše: >Vprašal je
ali se spremlja kvaliteta podtalnice in vodonosnika, glede na dejstvo, da ima veliko ljudi na
črno zgrajene vodne vrtine.<

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA: 12 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

13.2.2 SKLEP Zapisnlk í2. redne seje se pod točko 10. Letni program dela Javnega
podjetja Komunala Vodlce, d.o.o. za leto 2016 pravilno glasi:
>Vprašal je ali se spremlja kvaliteta podtalnice in vodonosnika, glede na
dejstvo, da ima veliko liudi na črno zqraiene vodne vrtĺne.<
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13.2.1SKLEP Zapisnik 12. redne seje se pod točko 9. obravnava elaboratov in cen
storltev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja s
podroěja ravnanja z odpadki ter načlna obračuna teh storitev pravilno
glasi:
>Predvsem na Selu so zelo pogosto smeti odvżene Vsepovsod naokrog.
Predlaga, da se zagotovi vsem neprofitnim organizacijam - cerkvam
brezplaěna posoda za biološke odpadke<.
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Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
ZA: 12 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Seji se ob 18:10 pridruŽi Mojca Ločniškar

13.2.2 SKLEP občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 12. redne seje
občinskeqa sveta s predlaqanimi spremembaml.

Glasovanje o zapisniku:
Prisotnih: 13 članov;
ZA: 13 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil spľejet soglasno.

3 PRAVILN|K o oDDAJANJU NEPREMICNEGA PREMoŽENJA oBclNE
VODICE, PREDLOG

Zapisnik je bil objavljen v gradivu, kije bil svetnĺkom poslan skupaj z vabilom na 12. sejo

obrazloŽitev je podala Majda Peterlin

Veljavni pravilnik je bil sprejetleta2002 in se smiselno ni spreminjal razen glede višine
Zapisnik je bil objavljen v gradivu, ki je bil svetnikom poslan skupaj z vabilom na 12. sejo.

obrazloŽitev je podala Majda Peterlin.
Predlog pravilnika celovito ureja postopke gospodarjenja s premoŽenjem v lasti občine.
Vsebina urejanja je s predlogom razširjena, saj so poleg oddaje poslovnih prostorov v lasti
občine, v predlog pravilnika umeščene še oddaja stanovanj, stavbnih in kmetijskih zemljišč
kot tudi oddajanje dvoran in telovadnic, ki se oddajajo sezonsko ali enkratno, za razlićne
dogodke.
obstoječi pravilnik je v delu, ki se nanaša na postopek oddaje na podlagijavnega razpisa od
7 ' do 13. člena pravilnika, neusklajen z veljavnimi predpisi. Veljavna normativna ureditev ne
predvideva oddaje na podlagi javnega razpisa, kot je urejeno v sedanjem pravilniku, temveč
na podlagi javne draŽbe in javnega zbiran1a ponudb, ki omogoča pridobitev najugodnejše
ponudbe. Poleg tega pa ne predvideva moŽnosti iz 30. člena zakona, da se nepremično
premoŽenje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z
neposredno pogodbo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog in nevladnim
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu., V predlogu pravilnika se sledi temeljnim
načelom upravljanja z občinskim nepremičnim premoženjem. V pravilniku so opredeljene Vse
metode upravljanja z oběinskim premoŽenjem v skladu Zakonom o stvarnem premoŽenju
drŽave in samoupravnih skupnosti in na podlagi njega sprejete uredbe' V izogib prepisovanju
vseh določb zakona in uredbe, pa je v pravilniku navedeno napotilo na neposredno rabo teh
dveh predpisov.
Upoštevaje temeljni načeli in sicer načelo enakopravnosti in gospodarnosti pri upravljanju s s
premoŽenjem, ki pomeni, da so cene enake za Vse uporabnike, ni več razločevanja glede na
vrsto dejavnosti. Predlagane pa so različne cene glede na lokacijo objektov, ki se oddajajo in
sicer 6 EUR/m2 za Vodice in 5 EUR/n2 za druga naselja v občini. Predlagane cene V
povprečju pomenijo za 10 o/o zniŽane cene, glede na sedaj veljavne, lazen v primerih
zdravstva, zobozdravstva in patronaŽe. Prihodki iz oddaje v najem so po predlogu pravilnika
načrtovani V nespremenjeni višini. Po uskladitvi pogodb se pričakuje rahel porast prihodkov
iz tega naslova.
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V pravilniku je opredeljeno tudi upravljanje s kmetijskimi zemljišci, pri tem se posameznih
določb zakona o kmetijskih zemljiščih ne povzema, temveč napotuje na neposredno rabo
vsakokrat veljavnega zakona. Cene zakupa kmetijskih zemljišč so primerljive kot jih ima
sklad kmetijskih zemljišč in so razvrščene glede na boniteto zemljišče.
V pravilniku je urejeno tudi upravljanje s šolskimi prostori, to pomeni z učilnicami, igrišči in
telovadnico. Cene ostajajo v enaki višini, kot so bile v veljavi do zdaj in jih je zaračunavala
osnovna šola.
V pravilniku je opredeljena moŽnost brezplačne uporabe prostorov, ki ga začasno ne
potrebuje noben uporabnik, z neposredno pogodbo osebam javnega prava za opravljanje
javnih nalog in nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. To so tazna kulturna,
športna in druga društva v občini. Tem uporabnikom ob izpolnitvi pogoje, ki jih določa 10 in
201. Clen pravilnika ne bo potrebno plačevati najemnine, so pa dolŽni kriti sorazmerni del
obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrŽevanja in druge stroške. Vse predlagane cene
so primerljive s cenami, kijih imajo v sosednjih občinah oziroma odstopajo navzdol

Razprava:

JoŽe Podgoršek se strinja s predlaganimi cenami zakupa kmetijskih zemljišč, katere so
skladne s cenikom sklada kmetijskih zemljišč. lz nadaljnje fazprave in glasovanja se izloča,
zaradi sorodstva z enim żmed najemnikov občinskega premoŽenja.

Mojca Ločniškar je izpostavilo dejstvo, da v predlogu pravilnika ni več ločitve cen glede na
vrsto dejavnosti, kot je v trenutno veljavnem pravilniku. Cene najema se bodo zaradi tega za
izvajanje patronaŽne dejavnosti občutno dvignile. lzvajalki patronaŽne dejavnosti v občini
nimata polne koncesije in na letni ravni prejmetaizzdravstvene blagajne 27.oo0 €za pokritje
vseh stroškov, prav tako pa prostore uporabljata samo tri ure dnevno. Predlaga, da se v
prehodne določbe doda odstavek in sicer >Dokler patronaŽna sluŽba ne pridobi 100 o/o

koncesnine, se najemnina izračuna v višini, kije veljala do uveljavitve tega pravilnika'<

Margareta Barle je vprašala ali bosta morala po novem vrtec in šola plačevati za uporabo
prostorov v Utiku' Zanima jo zakaj sta v pravilniku zapisana različna odpovedna roka in sicer
v 15. členu je določen odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od enega leta, v 12' členu pa
šestmesečni odpovedni rok.

Anton Kosec je izpostavil, da s predlogom pravilnika celovito ureja razpolaganje z vsem
občinskih premoŽenjem. Zanima pa ga ali lahko določene občinske prostore svetniške
skupine uporabljajo brezplačno.

Anton Kokaljje vprašal ali se je Že res trikrat ponovil razpis za oddajo poslovnih prostorov za
trafiko. Predlagal je, da se preuči moŽnost, da se odda pod niŽjo ceno, kot je določena v
pravilniku, kot pa do so poslovni prostori prazni.

Majda Peterlin je podala pojasnila, da v pravilniku ni več razmejitev glede na vrsto
dejavnosti, ker ne obstaja pravna podlaga za tako razmejevanje upoštevaje načelo
gospodarnosti in enakopravnosti. Šola in vrtec za uporabo telovadnice v Utiku ne bosta
plačevala ničesar, ker je to urejeno s pogodbo s katero so bila šoli in vrtcu ob njihovi
ustanovitvi prenesena sredstva v upravljanje za potrebe opravljanja njihove dejavnosti.
Svetniške skupine lahko brezplačno uporabljajo občinske prostore. odpovedni roki pa so
različni zaradi tega, ker odpovedne roke urejata dva zakona in sicer Zakon o stvarnem
premoŽenju dżave in samoupravnih skupnosti ter Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.

Anton Kosec je zaprosil za pisno stališče občinske uprave glede brezplačne uporabe
prostorov za svetniške skupine.

Mojca Ločniškar je ponovno izpostavila, da se najde reŠitev za patronaŽno dejavnost, saj se
jim stroŠki iz leta v leto zvišujejo, prihodki pa ne. Prav tako pa bi se ti prostori teŽko uporabili
za izvĄanje kakšne druge dejavnosti.
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Mija Cankar je predlagala, da se v pravilnik Vnese prehodna določba in sicer, da se za
opravljanje dejavnosti, ki so pomembne za občino, dopusti moŽnost zniŽanja najemnine, in
da o tem odloča oböinska uprava.

Żupanje povedal, da V kolikor se dopusti, da se enemu najemniku na podlagi take določbe
zniža najemnina bodo temu sledi še preostali. Upravna enota je Že odšla oz.ima uradne ure
samo en dan v tednu; prav tako je pošta podala odgovor da nima interesa v investiranje v
novo občinsko središče.

Majda Peterlin je še podala pojasnilo, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin, določa
jim občina za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi primerne prostore in druga obstoječa
osnovna sredstva.

Żupan je zaključil razpfavo in točko umaknil iz dnevnega reda. občinska uprava bo preučila
podane predloge. Točka bo obravnavana na naslednji seji.

4 PRAVILNIK O SPREMEMBAH !N DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
oHRANJANJU !N SPoDBUJANJU RAZVoJA KMETIJSTVA tN PoDEŽELJA V
OBCINI VODICE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 _ 2O2O _ PREDLOG

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Gradivo je na korespondenčni seji obravnaval odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem.

obrazložitev je podal Župan Aco Franc Šuštar

občina Vodice je podala vlogo za pridobitev potrdila Evropske komĺsije o prejemu povzetka
informacij o drŽavni pomoči z identifikacijsko števĺlko pomoč. S strani MKGP je občina
Vodice prejela pripombe oz. predloge Evropske Komisije za dopolnitev pravilnika. Pripombe
smo V celoti upoštevali. V pravilniku občine so tako izpolnjene zahteve Uredbe Komisije št.
70212014, ki se nanašajo na ukrepe, ki jih bo izvajala občina in določila splošnih določb
(postopek pred dodelitvijo pomoči, kumulacija, transparentnost in spremljanje pomoči).

Razprava:

JoŽe Podgoršek je poudaril, da je predlagane spremembe potrebno sprejeti, da se po
pridobitvi identifi kacĺjske števi l ke pomoci lahko razpišejo razpisi.

Anton Kosec je vprašal kakšna je razlika med ukrepi št. 1 , 2, 3 in ukrepi 5, 6, in 7, saj med
njimi ne vidi nobene vsebinske razlike.

JoŽe Podgoršek je odgovoril, da imajo prvi trije ukrepi spodbujevalni uěinek, kar pomeni, da
se ukrep ne sme pričeti izvajati pred podajo vloge, pri preostalih treh pa se ukrep lahko
izvede še pred podajo vloge. Vendar so se v skladu določili pravilnika zadnji trije ukrepi lahko
izvĄali samo v letu 2015.

Peter Podgoršek je vprašal kdo vse so lahko upraviöenci do pomoči pri ukrepu, ki se nanaša
na zaokroŽitev kmetijskih in gozdnih zemljišč' Ali mora v tem primeru potekati komasacija?

JoŽe Podgoršek je odgovoril, da se ta ukrep nanaša na medsebojno menjavo zemljiŠč dveh
kmetijskih gospodarstev, ki imata zemljišči na območju občine. V tem primeru ne gre za
komasacijo' ki poteka na ravni občine, ampak za menjavo zemljišč med dvema kmetoma, da
nimata več razpršenih zemljišč.

Sprejet je bil naslednji sklep:

13.3.1
SKLEP:

občinskl svet oběine Vodice sprejme praviInik o spremembah ln
dopolnitvah pravllnika o ohranjanju ln spodbujanju razvoja kmetijstva
in podežeIja v občini Vodice za programsko obdobje 2015 - 2020 -
pľedlog.
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Glasovanje:
Prisotnih: 13 članov:
ZA: 13 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5 ODLOK O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUZBAH V OBCIN!
VODICE. OSNUTEK

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji.

obrazloŽitev je podal Miran Sirc.

Zaradi celovite prenove področja izvajanja javnih sluŽb v naši občini ter uskladitve z
zakonskimi normamije predvideno, da se sprejme nov Odlok o lokalnih gospodarskih javnih
sluŽbah v občini Vodice. Sedanji odlok bo po uveljaviti novega prenehal veljati (končna
določba), pri čemer pa je v prehodni določbi zagotovljena veljavnost vseh aktov, sprejetih na
podlagĺ starega odloka. Prenehanje veljave je uĘeno tudi za nekatere druge odloke in akte,
zaradi zagotovitve skladnosti z novim stanjem ter formalno ureditvijo in uskladitvijo z
zakonodajo (npr. dimnikarska sluŽba, ki jezzakonom postala obvezna državna gospodarska
javna sluŽba).

Zaradi optimizacije posameznih dejavnosti je predlagano' da se gospodarske javne sluŽbe v
občini Vodice zagotavljajo v naslednjih dveh oblikah:
A. V javnem podjetju:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. urejanje in čiščenje javnih površin,
4' pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
5. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s poŽarno vodo v javni rabi.

S podelitvijo koncesije:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2' obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
4. vzdrŽevanje občinskih javnih cest,
5. pogrebna dejavnost,
6. pomoč, oskrba in namestitev zapušěenih Živali v zavetišču,
7. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreŽja zemeljskega plina

Kontroliran in postopen prenos določenih gospodarskih javnih sluŽb (v javno podjetje ali v
koncesijo) zagotavlja prehodna določba, ki določa, da koncesijske in druge veljavne
pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka, razen če se
pogodbene stranke sporazumno ne dogovorijo drugače.

Materialni stroški bodo vezani na proračunske postavke po veljavno sprejetem proračunu
(vzdżevanje občinskih stavb, vzdrževanje posameznih konkretnih objektov, zbirni center za
ravnanje z odpadki, sofinanciranje kosil za starejše občane). okvirni pregled prenosa
posameznih dejavnosti s stroškovno oceno za p^to fazo je razviden iz preglednice v prilogi.
Poudariti je potrebno, da bodo podatki zanesljivejši po izvedbi posameznih prenosov, ko se
bosta v smislu rebalansa / novelacije temu prilagajala tako občinski proračun kot načrt dela
javnega podjetja.

Zaradi razporeditve splošnih stroškov ter stroškov dela med večje število dejavnosti, bodo
zagotovljeni pogoji za zmernost in optimizacijo cen komunalnih storitev, ki jih bo izvď1alo
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javno podjetje. Kar v konkretnem primeru pomenu znižanje cene vodarine in odvajanje ter
čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Razprava:

Anton Kosec je povedal, da je Javno podjetje Komunala Vodice edino javno podjetje v občini
in da posluje dobro. Dobro poslovanje pa je zasluga vodstva in zaposlenih na komunalĺ.
Dobro poslovanje komunale pa je prepoznala tudi večina svetniki s sprejemanjem letnih
programov dela.
Sinergijski učinki, ki bodo nastali po uveljavitvi predlaganih aktov pa bodo vplivali tudi na
znižanje stroškov za končnega uporabnika.
V osnutku odloka je predlagana ustanovitev Sveta uporabnikov javnih dobrin. Pri tem
predlaga, da se določi, da ima svet 9 predstavnikov ĺn sicer po 3 člane iz vsake volilne enote
in da je mandat sveta enak trajanju sveta občĺnskega sveta. Prav tako predlaga, da se s
strani občinskega sveta določi predsednika sveta uporabnikov javnih dobrin.
opozorilje še na podvajanje Zakona o lokalni samoupravi v preambuli odloka.

Anton Kokalj je povedal, da gre za izjemno drag obstoj oziroma za drago delovanje javnega
podjetja. Polovica vodarine greza stroške dela. Pred časom je bila narejena sWoT analiza,
katera pa ne vsebuje nobenih finančnih kazalnikov. Predlaga da nadzorni odbor poda
mnenje o upravĺčenosti obstoja oz. delovanja Javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o. od
njegove ustanovitve naprą
S sprejemom tega odloka se na javno podjetje samo prelaga stroške, kijih Že sedaj plačuje
občina. Gradivo je analitično slabo pripravljeno in se ne ve kaj je s kadri. V gradivu pogreša
poslovnĺ načrt s terminskim in finančnim planom. Zanima ga zakĄ se načrtuje podelitev
koncesije za vzdrževanje cest, zakaj se tudi to ne prenese na komunalo.

Anton Kokalj zapusti sejo ob 19:50.

Mojca Ločniškar je predlagala da gradivo obravnava odbor za finance. Zanima jo kaj je
mišljeno pod kurirsko sluŽbo in zakĄ se tudi pogrebne dejavnosti ne bi preneslo na javno
podjetje.
lz tabele v gradivu je moŽno razbrati, da se bodo po prenosu dejavnost lazvoza kosil na
komunalo, ti prihodki povečali. Ali to pomeni, da se bodo storitve za starejše občane
podraŽile?

Miran Sirc je pojasnil da so skozi podane utemeljitve so Že v prvi fazi širitve dejavnosti
javnega podjetja izkazani sinergijski učinki in optimizacija cen komunalnih storitev zaradi
razporeditve splošnih stroškov ter stroškov dela med večje število dejavnosti. ob
predpostavki, da preostali vhodni parametri ostajajo enaki, bi se iz naslova prerazporeditve
omenjenih stroškov' cene sedanjih storitev javnega podjetja vodooskrba, odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda predvidoma znižale za nekĄ odstotkov. Simulacije
izračunov so tudi prikazane v prilogah.

Mat1až Gorčan je glede povečanja prihodkov ĺz naslova razvoza kosil pojasnil, da gre vtem
primeru pri komunali tudi za izkazovanje prihodka iz naslova občinske subvencije. Cena bo
za občane ostala enaka, oziroma se bo kvečjemu le znižala'

Żupanje izpostavil da je poslovanje javnega podjetja upravičeno in da se javnemu podjetju s
strani občinskega proračuna namenja še premalo sredstev za razvoj' S prenosom dejavnosti
ni mišljeno, da bi se javno podjetje zaćelo ukvarjati z vzdrževanjem cest, za kĄ takega je
namreč premajhno; mišljeno pa je da bi prevzelo vzdževan1e avtobusnih postaj. Glede
prenosa kadrov pa je mišljen prenos hišnika in čistilke na javno podjetje. Strošek dela se na
ne bo bistveno spreminjal. Za izvĄarye predlaganih nalog s prenosom dejavnosti pa bo
potrebno v okviru javnega podjetja predvideti tudi dodatno zaposlitev s praktičnimi znanji in
delovnimi izkušnjami. Novo zaposleni bo opravljal naloge, ki jih zdaj za občino oz. zajavno
podjetje izvajajo pogodbeni sodelavci, te so: fazvoz kosil, vzdżevanje zbirnega centra in
čistilne naprave, zraven pa bo opravljal tudi določena druga vzdrževalna dela (vodovod,
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pokopališče, igrišča, ...), lahko tudi posamezna dela tržne dejavnosti podjetja (naročene
storitve).
Javno podjetje bo tudi prevzelo vzdrŽevanje pokopališč, ki so trenutno v upravljanju občine
Vodice.

Sprejet je bil naslednji sklep.

'13.4.1
SKLEP:

občlnski svet občine Vodice sprejme odlok o lokalnih gospodarskih
javnih službah v občiniVodice v osnutku.

Glasovanje:
Prisotnih. 12 članov;
ZA. 'ĺ1 članov;
PROTI: /.

Sklep je bil sprejet.

V skladu s 41. členom Poslovnika občinskega sveta občine Vodice je Župan ob 20:30
odredil petminutni odmor.

Seja se je začela nadaljevati ob 20:36, županje občinski svet seznanil s sklepčnostjo. ob
preverjanju prisotnosti je bilo prisotnih 12 članov občinskega sveta. Żupanje ugotovil, da je
svet sklepčen in da lahko nadaljuje z delom.

6 ODLOK O SPREMEMB! ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA
JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O. - OSNUTEK

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji.

Żupan je predstavil poglavitne spremembe in sicer se v odloku določa katere obvezne
gospodarske javne sluŽbe v občini Vodice izvĄa javno podjetje in razširjen je nabor
dejavnosti, kijih lahko opravlja javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep

13.5.1
SKLEP:

občinskl svet občine Vodlce sprejme odlok o spremembl odloka o
ustanovitvi javnega podjetia Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o.
v osnutku.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
A: '11 članov;
PROTI: /.

8

Sklep je bil sprejet.
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7 SPREMEMBA STATUTA JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE
KOMUNALA VODICE, D.O.O. - OSNUTEK

Vsebina je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Predlog je obravnaval Odbor komunalo in urejanje prostora na svoji seji in ga potrdil.

Župan je predstavil poglavitne spremembe in sicer se v statutu, enako kot v prej sprejetem
osnutku odloka določa katere obvezne gospodarske javne sluŽbe v občini Vodice izvĄa
javno podjetje in razširjen je nabor dejavnosti, ki jih lahko opravlja javno podjetje glede na
standardno klasifikacijo dejavnosti.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep.

13.6.2
SKLEP:

obělnski svet sprejme spremembe Statuta javnega podjetja Javno
podjetje Komunala Vodice, d.o.o. v osnutku.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA. 11 članov;
PRoTl: / članov

Sklep je bll sprejet.

8 PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBCINE VODICE V LETU 2016

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

obrazloŽitev je podala Mateja Gubanec. Nadzorni odbor je samostojno doloěil program dela'
V letu 2016 se tako načrtuje zaključek dveh nadzorov, katera sta se začela v preteklem letu
in sicer Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proraěunskih sredstev v Vrtcu Škratek Svit
ter Nadzor varnosti in zanesljivostĺ informacijske tehnologije v občini Vodice. Uvedeni pa
bodo tudi štirje novĺ nadzori in sicer Pregled postopka razpisa programa športa v občini
Vodice za leto 2016 in postopek dodelitev sredstev, Pregled namenskosti in smotrnosti
porabe sredstev občinskega proračuna v gasilskih društvih, Pregled namenskosti in
smotrnosti porabe sredstev občĺnskega proračuna pri ĺzplačilu plaö zaposlenim v vrtcu
Skratek Svit in Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proraöuna pri
povračilu stroškov zaposlenim (potni nalogi in podobno).

Razprava:

Anton Kosec je pohvalil delo nadzornega odbora in poudaril, da je nadzorni odbor
samostojen organ občine in v skladu si v skladu s poslovnikom nadzornega odbora sam
določa program dela.

Sprejet je bil naslednji sklep

13.7.1
SKLEP:

občinskl svet občine Vodlce se je seznanil s programom dela
Nadzornega odbora občine Vodice v letu 2016.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
ZA. 12 ćlanov;
PROTI: 0.
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Sklep je bi! sprejet soglasno.
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9 SEZNANITEV Z AKTIVNOSTM! V ZVEZI Z IZGRADNJO POVEZOVALNE
cEsTE Želooľlx - MENGEŠ - voolcE, NA osluoč.,u oDsEKA Že.le _
VODICE

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

Żupanje svetnike seznanil z nedavnimi aktivnostmiv zvezi z izgradnjo povezovalne ceste
Zelodnik - MengeŠ - Vodice, na območju odseka ŻE" _ Vodice. občina je s strani DRl
prejela informacijo, da bodo pričeli z geodetskimi postopki za pridobivanje ustreznih zemljišč
na trasi obvoznice. lzgradnja obvoznice bi se lahko pričela v roku treh let kar pa je delno
odvisno od zaključka komasacije. S komasacijo je občina dosegla, da je polovica zemljišč na
trasi bodoče obvoznice v lasti Sklad kmetijskih zemljišč, čemur pa le-ta nasprotuje.

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov'
A: 12 članov;
PROTI: 0.

Sklep je bi! sprejet soglasno

í0 PoBUDE, PREDLoG!, VPRAŠANJA

Anton Kosec je vprašal zakĄ na spletnih straneh občine ni objavljenih zapisnikov delovnih
teles. Ti so zelo pomembni zaradi obveščanja občanov, kot tudi za svetnike, saj so iz njih
razvidna mnenja in stališča delovnih teles. Predlaga, da se zapisniki delovnĺh teles skupaj z
gradivom objavijo na spletni strani občine Vodice.

Żupan je odgovoril, da bodo zapisniki delovnih teles objavljeni na spletni strani občine
Vodice.

JoŽe Podgoršek je izpostavil problematiko glede sprememb občinskega prostorskega načrta
in sicer glede poslovne cone V Repnjah. S strani občanke Barbare Lah Jarc in s strani
župana je prejel obseŽno korespondenco, iz katere izhaja da se določeni prebivalci Repenj
ne strinjajo s podano pobudo, da se v okviru sprememb občinskega prostorskega načrta na
koncu Repenj spremenĺ namembnost zemljišča in se tam uredi poslovna cona - parkirišče'
Lastnik teh zemljišć, ježe na tem območju na črno uredil parkirne prostore za tovornjake.lz
tega razloga se stopil v stik z vašcani in jih prosil da razmišljajo konstruktivno in predlaga tri
ukrepe:

. da občinska uprava aktivno sodeluje pri uresničitvi inšpekcijske odloöbe inšpektorja
za kmetijstvo pri povrnitvizemljišča parc.št. 193/'ĺ Repnje v prvotno stanje,. da se tam namesto poslovne gradnje omogoči stanovanjska gradnja, in se s tem
lastniku omogočĺ da se preseli v poslovno cono Komenda ter

. da občinska uprava aktivno sodeluje s krajani Repenj.

í3.8.1
SKLEP:

občlnski svet občine Vodlce se je seznanil z aktivnostmi v zvezi z
izgradnjo povezovalne ceste Zelodnik - Mengeš - Vodice, na območju
Zeje _ Vodice in spĘme sklep, da občinska uprava nadaljuje z
aktivnostmi, kl bodo prlpomogle k čim hitrejšl izgradnjl obvoznice
Vodice in izboljšanju prometno varnostnih razmer na Kamniški cesti.

l0
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Margareta Barle je izpostavila problematiko glede avtobusne postaje na začetku Bukovice,
na eni strani ceste namreč ni nadstrešnice. otroci tako čakajo na avtobus na drugi strani pod
nadstrešnico in ko zagledajo avtobus stečejo čez cesto in s tem ogrožajo svoja Življenja.
Prav tako jo zanima ali res dżi da se v Vodicah ukinja pošta.

Rok Cankar je tudi vprašal ali se res v Vodicah zapira pošta. Več občanov ga je vprašalo ali
bo tudi letos v Kopitarjevem glasu objavljen koledar odvoza odpadkov. Zanima ga ali se bo
vzpostavila avtobusna povezava Komenda - Moste - Ljubljana in ali bi se v to traso lahko
vključile tudi Vodice. Prav tako ga zanima kako je z internetom na Selu.

Żupanje odgovoril, da je Vsem svetnikom poslal korespondenco med občino in ga. Barbaro
Lah Jarc, to pa iz razloga, da je svetniki vidijo, da se občina od vsega začetka aktivno
vključuje in sodeluje v nastali situaciji. občina je prav tako v stiku s kmetijskim
inšpektoratom. Trenutno pa ni moŽno naredi nič, sajje potrebno najprej počakati na mnenja
nosilcev urejanja prostora, iz katerih bo razvidno ali bo sploh moŽno predlagano razvojno
pobudo uresničiti.
Glede postaje v Bukovice je odgovoril, da se občina dogovarja, da bi odkupila zemljišče in v
naslednjih letih uredila postajališče.
Avtobusne povezave Komenda - Moste - Ljubljana, glede na to da občina Komenda ne Želi
pri tem finančno sodelovati, trenutno ne bo. V kolikor pa bo prišlo do realizacije pa si bo
občina prizadevala, da se vzpostavi nova avtobusna postaja na zaěetku Vodic iz smeri
Komende.
Glede zapĄa pošte v Vodicah je povedal, da je imel pred kratkim sestanek z vodstvom
Pošte Slovenije. Na sestanku mu je bilo zagojovljeno, da pošta v Vodicah ostaja, ne
nameravajo pa investirati v občinsko središče. Casovno gledano se bodo poštne storĺtve
izvĄale še naprej v Vodicah, edino kar se ne Ve pa je v kakšni obliki. Najverjetneje po Pošta
Slovenije sklenila z enĺm podjetnikom pogodbeno obliko izvajaĄa poštnih storitev. Edino
poštarji se bodo preselili v poslovno cono Komenda, kjer bo nov poštni center za Vodice in
Komendo.

Natalija Rus je glede objave koledar odvoza odpadkov v kopitarjevem glasu odgovorila, da je
govorila s Snago d'o.o., kjer so ji povedali, da koledarjev za celo leto ne bodo več pripravljali.
občani lahko to preverijo na poloŽnici, kjer so zapĺsani so zapisani datumi praznjenja
zabojnikov za tekoči mesec ali pa se naročijo na SMS obveščanje oz. preverijo preko
mobilne aplikacije. o tem bo tudi članek v naslednjem Kopitarjevem glasu.

Anton Kosec je opozoril na odlično prakso PGD Šinkov Turn, ki Že drugo leto na svojih
koledarjih objavlja urnik odvoza odpadkov. Miran Vertačnik je dodal, da enako ravna tudi
PGD Polje.

Mojca Ločniškar je problem polnjenja vozovnic za LPP v popoldanskem času. Potniki v
popoldanskem času, zdaj ko je trafika zapĺla ne morejo nikjer napolniti vozovnic. Prav tako je
opozorila na problematiko glede razvoja obcine in sobivanja. Na eni strani se s
spremembami občinskega prostorskega načrta zagotavlja pogoje za razvoj malega
gospodarstva v občini na drugi strani pa se s tem oteŽuje Življenje tamkajšnjim prebivalcem.
s strani več občanov je prejela informacijo, da bi naj bilo v Repnjah tudi prisotno
ustrahovanje občanov, kateri se ne strinjajo s spremembo oböinskega prostorskega načrta.

Żupanje odgovoril, da s kakršnim koli ustrahovanjem ni seznanjen.

Anton Kosec je poudaril, da je potrebno poslušati vse ljudi. Pri obravnavi razvojnih pobud za
spremembe občinskega prostorskega načrta niso vedeli za trenutne ugovore sokrajanov v
Repnjah. Tudi če bo občinski prostorski načrt sprejet kot je trenutno predlagan, bo na podlagi
njega še vedno potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski naćrL za to območje v
Repnjah. V njem bodo opredeljeni dodatni umilitveni ukrepi v zvezi s hrupom in drugimi
emisijamĺ in tovornim prometom.

Marjan Podgoršek je predlagal, da se kanalizacijski pokrovi na Kamniški cestĺ privarijo in s
tem se zmanjša hrup, ki ga povzročajo.
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Po končani seji se je Župan Vsem zahvalil za pozornost in sejo zakljuěil ob 21:35

o
Ę

ćEl

o

\\AV

Zapisal

Aco Šuštar
Żupa ne Vodice

12


