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Številka: 011-01/2007-003
Datum: 20.3.2007

Zadeva: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice, ki
je bila v ponedeljek, 19. marca 2007 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,
Primož Rebolj, Leopoldina Kranjec, Franc Seršen, Anton Kosec, Aco Šuštar, Alojzij
Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Tanja Šinkovec, Marjana Mohorič, Miran Sirc, Rado Čuk;
mediji: Alenka Jereb - Kopitarjev glas, Jasna Paladin - Gorenjski glas;
občani: Jernej Jerman ml., Aleksander Pleško, Jerman Jernej;
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2007 (I. branje)
4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja ŠS 14/7
(Zapoge 2) (II. branje)
5. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja ŠS 14/7 (Zapoge 2) (II.
branje)
6. Sistemizacija delovnih mest v Osnovni šoli Vodice in vrtec Škratek Svit
7. a) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za
družbene dejavnosti.
b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta Zavoda OŠ Vodice.
8. Pobude, predlogi in vprašanja
1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil dnevni red in povabil k razpravi.
Mojca Ločniškar je predlagala, da se 3. točka umakne z dnevnega reda in se do
obravnave ustrezno dopolni. Predlog je utemeljila z ugotovitvijo, da je gradivo o
proračunu nepopolno in v neskladju z navodili Ministrstva za finance.
Župan je argumente svetnice ocenil kot neutemeljene in predlagal, da se dnevni red
potrdi v predlagani obliki.
4.1.1. SKLEP: Tretja točka predlaganega dnevnega reda, t.j. Odlok o proračunu
Občine Vodice za leto 2007 se umakne z dnevnega reda.
Za sklep je glasovalo 6 svetnikov, 9 jih je glasovalo proti.
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4.1.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red za svojo 4. redno
sejo.
Za sklep je glasovalo 9 svetnikov, 6 jih je glasovalo proti.
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
Mojca Ločniškar je zahtevala, da se na podlagi magnetograma popravi zapis
županove trditve pri obrazložitvah rebalansa za leto 2006 in sicer ob koncu 2.
odstavka na 3. strani zapisnika.
Roman Černivec je izrazil pričakovanje odgovora na vprašanje zastavljeno na 3. seji.
Aco Šuštar je predlagal dva popravka v prvem delu zapisnika: navedbo prisotnega
Damjana Stanonika in navedbo ustrezne letnice pri spremembi odloka iz 2007 na
2006.
Župan je obljubil zapis magnetograma o navedeni sporni trditvi, nato pa opozoril na
zlorabo dobesednega krivega navajanja glede delovanja in domnevnega oviranja
Nadzornega odbora pri njegovem delu s strani župana v preteklem mandatu. Župan
je pridobil in posredoval izjavo bivšega predsednika Nadzornega odbora Občine
Vodice g. Rudija Hočevarja, ki je v celoti in po posameznih trditvah zanikal navedbe
svetnika Aca Šuštarja, podane na 3. redni seji, kot so zapisane na 4. in 5. strani
zapisnika. Tako navajanje je označil kot namerno zavajanje oz. laž.
4.2.1. SKLEP: Zapisnik 3. redne seje se popravi v rubriki Prisotni, kjer se
navede dir. JP Komunala Vodice Damjan Stanonik, v rubriki Dnevni red pa se
pri 3. točki št. 2007 popravi v 2006.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA)
4.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 3. redne seje skupaj s sprejetimi
popravki in preveritvijo ustreznosti zapisa na podlagi tonskega zapisa v delu 2.
odstavka na 3. strani zapisnika.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA).
Zapis magnetograma: »..........v tem primeru z uporabo vseh sredstev, stanje na računu
31.12.2005 se je pojavil primankljaj, dodatni primanjkljaj v višini 29.772.000. SIT, ki se v
računu financiranja izkaže kot neto zadolževanje občine v letu 2006.«
3. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2007 (I. branje)
Obrazložitev k osnutku odloka o proračunu je podal župan.
Odlok so obravnavala vsa delovna telesa in predlagala, da župan v čim večji meri v
skladu z možnostmi njihove predloge upošteva. Kot zadnji je osnutek obravnaval
Odbor za finance, ki je dal kar nekaj pripomb in te so že upoštevane v dodatnem
gradivu. Predvsem gre za dopolnitev tistega dela, ki je bil v neskladju z navodili MF;
gre za obličnost in formalni vidik.
Župan je predstavil vsako posamezno postavko, komentiral pa je tudi »izpad«
nekaterih načrtovanih investicij. Predvsem je izpostavil izpad sredstev za urbanizem,
za center Vodic, za dom za starejše, za odkup dodatnih zemljišč za ta namen.
Občina je namreč naletela na velike ovire, politično sprocesirane, tako da ni mogoče
najti ustreznega dogovora z župnijo.

2

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

Župan je svetnike seznanil tudi s prerazporeditvami med proračunskimi postavkami
za leto 2006.
Po obširni predstavitvi proračuna je župan povabil k razpravi.
Mojca Ločniškar je izrazila nestrinjanje s posredovanjem obrazložitev šele na seji
sami, saj tak način onemogoča dobro pripravo na sejo. Župana je prosila za
pojasnilo, zakaj se nedavčni prihodki štirikratno povečujejo (od katerih gradenj se
pričakuje tako visok komunalni prispevek), ali ima občina namen pobrati NUSZ za
dve leti, zakaj se plača župana in podžupana povečuje za 164%, kako da je na
postavki plače zaposlenih rast le 1,26 če se namerava zaposliti tajnika občine?
Roman Černivec je najprej zavrnil županovo kritiko, o slabem vzdrževanju državnih
cest izrečeno v obrazložitvah proračuna, ter izjavil da hodniki na Kamniški cesti
dobesedno razpadajo, nato pa s proračunom določena sredstva za vzdrževanje
občinskih cest označil kot smešne, saj bi jih morali nameniti neprimerno več
(predlagal je, naj se pred veliko nočjo ceste pomete, da bodo tudi odtoki bolje
funkcionirali). Prosil je za razlago postavke, ki financira 1/3 investicije ceste v OLN
ŠS 14/1-1 in ali bo realizirana pogodbena obligacija investitorjev za plačilo
komunalnega prispevka do 31.7.2007? Zanimalo ga je še kaj je predmet investicije:
cesta v Pustnice.
Alojzij Kosec je pogrešal posebno postavko: požarne takse, s katere so sredstva
namenjena Gasilski zvezi Vodice. Kot drugo pa je navedel Turistično društvo, ki se je
prijavilo na razpis, pa v letu 2006 ni prejelo nobenih sredstev. Spomnil je tudi na že
podani predlog za ureditev ceste v Selu med mostom in Borčnikom, ki bi jo bilo
potrebno uvrstiti v program za leto 2007.
Župan je odgovoril na vprašanja in pripombe:
- zagotovil je poskus ureditve poti v Selu; če ne drugače pa s postopkom
razlastitve na podlagi Zakona o javnih cestah;
- požarne takse so vključene v postavko drugih taks, znašajo cca 5000 €
in so sestavni del izdatka za GZ Vodice;
- sredstva za rekonstrukcijo ceste v Pustnice niso namenjene izgradnji
kanalizacije, ampak ostali infrastrukturi: vodovod, elektrika, kabelska
kanalizacija, javna razsvetljava;
- komunalni prispevek za območje ŠS 14/1-1 je planiran kot izvirni
prihodek občine;
- kritiko na vzdrževanje hodnikov na Kamniški cesti je župan zavrnil,
podčrtal pa je slabo izvedbo rekonstrukcije ceste, ki jo je izvajal DARS,
ter slab nadzor Direkcije za ceste. S pričetkom obratovanja podjetja
Lidl, bo prometna obremenjenost skozi Vodice še povečana, zato bi bil
nujen dogovor med Občino, DRSC in DARSom za resno sanacijo;
- glede NUSZja je župan kritično ocenil nezmožnost DURSa, da izda
odločbe za leto 2006 in 2007, pa tudi odtegljaje države iz tega naslova
prihodkov je označil kot neugodne;
- glede plače župana je svetnike seznanil, da sedaj prejema 2575 €
bruto, kar je osnova za spremembo pravilnika o plačah in nagradah
občinskih funkcionarjev, ki naj bi ostale v dosedanjih okvirih. Določena
sredstva je za svoje delo in zunanje strokovnjake zahteval tudi
Nadzorni odbor;
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-

glede tajnika občine je izrazil upanje, da bo mogoče z razpisom izbrati
ustrezno osebo, vendar glede na izkušnje z iskanjem svetovalca za
finance, ne bo prav lahko. Razpis naj bi bil kmalu po sprejemu
proračuna, zaposlitev pa verjetno šele v zadnji tretjini leta, zato ostaja
postavka za plače zaenkrat v dosedanjih okvirih;

Župan se je zavezal striktno upoštevati proračunske okvire, kar naj bi ovrglo
neutemeljene očitke o uporabi denarja za privatne namene.
4.3.1. SKLEP: Občinski svet občine Vodice sprejme osnutek Odloka o
proračunu občine Vodice za leto 2007.
Za sklep je glasovalo 9 svetnikov, proti jih je glasovalo 5.
4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja ŠS 14/7
(Zapoge 2) (II. branje)
Župan je na kratko povzel že poznano vsebino odloka ter povabil k razpravi.
Roman Černivec je predloženo gradivo ocenil kot nezadostno in menil, da iz
dokumentov ni jasno kakšna je dejanska cena komunalne opremljenosti.
Anton Kosec je tako oceno podprl, saj je menil, da bi bilo odloku potrebno priložiti
izvod grafičnega in tekstualnega dela. Opozoril je tudi na napako pri navajanju
razmerja v 3. morfološki enoti (30:70).
Kot predsednik odbora za komunalo je spomnil, da je bilo investitorjem obljubljeno,
da bo narejeno vse potrebno, kar bo omogočilo začetek pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
Jernej Jerman je predstavil pogodbo s projektantom Populus in bil zgrožen nad
postopkom in izvajalci.
Peter Lovšin je opozoril, da v II. fazi sprejemanja, odloka ni mogoče spreminjati.
Ostaja možnost spremembe v novem postopku ali pa vrnitev v I. branje.
Anton Kosec je ponovil stališče odbora, naj se postopek pospeši do sprejema, v
kolikor pa rešitve investitorjem ne bi ustrezale, je možno uvesti nov postopek za
spremembo odloka. Izpostavil je še nujnost pridobitve služnosti na zemljiščih katerih
lastniki niso Jerman ali Hočevar.
4.4.1. SKLEP: Občinski svet sprejme občinski lokacijski načrt za območje
urejanja ŠS 14/7 (Zapoge 2), skupaj s popravkom razmerja 30:70 v III. morf.
enoti.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA).
5. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja ŠS 14/7 (Zapoge 2)
(II. branje)
Župan je povzel dosedanje zadrege in rešitve glede vprašanja komunalnega
opremljanja in povabil k razpravi.
Anton Kosec je menil, da so odpravljene motnje za investitorja, ki bo sedaj lahko sam
zgradil infrastrukturo kar bo nadomestilo plačilo komunalnega prispevka.
Župan je pojasnil nadaljnji postopek. Po sprejemu in objavi odloka bo investitorju v
podpis predložena urbanistična pogodba, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti.
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4.5.1. SKLEP: Občinski svet sprejme odlok o programu opremljanja za območje
urejanja ŠS 14/7 (Zapoge 2), skupaj s popravkom, da se v 2. odstavku 2. člena
izbriše besedica »lahko«.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA).
6. Sistemizacija delovnih mest v Osnovni šoli Vodice in vrtec Škratek Svit
Obrazložitev je podal župan. Gre za soglasje k tistemu delu, ki ga financira občina.
Mojca Ločniškar je vprašala, ali gre za sistemizacijo za nazaj in ali sprememba
sistemizacije vpliva na plačila staršev.
Župan je pojasnil, da se ureja sistemizacija za tekoče šolsko leto 2006/2007, ter da
neposrednega vpliva na plačilo staršev nima.
4.6.1. SKLEP: Občinski svet Občine vodice sprejem sklep o soglasju k
sistemizaciji delovnih mest v OŠ Vodice in v Vrtcu Škratek Svit Vodice za
šolsko leto 2006/2007.
Sklep je bil sprejet soglasno (15 ZA).
7.
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za
družbene
dejavnosti in sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta Zavoda OŠ
Vodice.
Župan je predstavil odstopno izjavo Damjana Stanonik s funkcije člana odbora za
družbene dejavnosti in člana Sveta zavoda OŠ
V razpravi je Alojzij Kosec spomnil na predlog in pomisleke opozicije, da bi na to
mesto ne imenovali direktorja komunalnega podjetja, vendar to žal takrat ni bilo
upoštevano.
4.7.1. SKLEP: Občinski svet občine Vodice sprejem sklep o razrešitvi Damjana
Stanonika, Pustnice 52, Vodice kot člana Odbora za družbene dejavnosti. Na
njegovo mesto imenuje Metko Pirš, Povodje 3, 1211 Ljubljana – Šmartno .
Za sklep je glasovalo 9 svetnikov
7b)Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta Zavoda OŠ Vodice.
Razprave ni bilo.
4.7.2. SKLEP: Občinski svet občine Vodice sprejme sklep o razrešitvi Damjana
Stanonika, Pustnice 52, Vodice kot člana člana Sveta Zavoda OŠ Vodice. Na
njegovo mesto se imenuje Mira Sovinc, Pustnice 46, Vodice.
Za sklep je glasovalo 9 svetnikov

8. Pobude, predlogi in vprašanja
Aco Šuštar je zastavil naslednja vprašanja:
a) zakaj se s sprejemanjem OLN-jev in podpisovanjem urbanističnih pogodb
ustvarja razlike med investitorji, saj investitorji pri gradnji individualnih hiš
plačajo komunalni prispevek in sami zgradijo infrastrukturo, medtem kot so
investitorji na zemljiščih za katere je bil sprejet OLN s podpisom urbanistične
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pogodbe oproščeni plačila komunalnega prispevka, infrastrukturo pa prav
tako zgradijo sami?
b) Glede navedb izjav predsednika prejšnjega Nadzornega odbora g. Rudija
Hočevarja se je opravičil in povedal, da so bile pridobljene telefonsko zato
nima dokazila kot župan, ki ima pisne izjave kaj je bivši predsednik dejansko
povedal.
c) S strani SDS je bilo na župana naslovljenih približno 40 vprašanj.
Odgovorjenih jih je bilo okrog polovica. Svetniška skupina pričakuje odgovore
na vsa.
Župan je odvrnil, da bodo posredovani odgovori na vsa vprašanja kjer je odgovor
možen. Ne bo pa odgovorov na zahteve, kjer je namen kazenska ovadba, ali pa so
dokumenti sestavni del drugega upravnega postopka. Obžaloval je dopisovanje prek
informacijske pooblaščenke in Ustavnega sodišča.
Glede komunalnega prispevka je pojasnil razliko med investitorji, ki gradijo na
območjih, ki se urejajo s PUP ali OLN.
Roman Černivec je zastavil naslednja vprašanja:
a) Zakaj člani opozicije niso obveščeni in vabljeni na seje odborov, kar so
izpostavili kot svojo o pravico in zahtevo že v začetku mandata? Poziciji je
očital, da se boji opozicije.
b) Zakaj na zahtevo svetniške skupine ne morejo pridobiti urbanistične pogodbe
s podjetjem Projekt 21?
Peter Podgoršek je predlagal:
a) da občina odkupi zemljišče, ki je bilo pozidano za avtobusno postajo v
Vojskem;
b) da občina pomaga Kosec Petru iz Skaručne porušiti staro hišo, kot
nadomestilo pa naj bi le-ta odstopil zemljišče za hodnik;
Župan je oba predloga podprl.
Anton Kosec je predlog komentiral kot težko izvedljiv najprej zaradi pridobitve
ustreznega dovoljenja za rušitev, ter zaradi potrebnega sodelovanje z DRSC, saj gre
za regionalno cesto, kjer bo potrebno pridobiti dovoljenje za delno zaporo ceste.
Roman Černivec je izjavil, da bo tako dovoljenje dobil.
Alojzij Kosec je opozoril na nekaj problemov:
a) v Selu (Krakovo) je bil opravljen izkop zemljišča, sedaj pa je tam mlakuža, kjer
se je poleg žab razpaslo tudi veliko mrčesa. Pozval je inšpekcijske službe k
ukrepanju.
b) slišal je, da je nova cesta skozi Bukovico zelo ozka in povzroča problem
predvsem pri srečevanju z avtobusi in kamioni
c) kmetje opozarjajo na veliko uničenje poljskih poti, ki jih uporablja izvajalec del
na cesti v Bukovici in Utiku
Župan je pojasnil, da je bil v Selu opravljen izkop, ker pa investitor ni pridobil
gradbenega dovoljenja je ostalo le pri tem. Problem je povezan z ureditvijo ceste do
Borčnika.
Glede preozkega cestišča je župan povedal, da je že sklican sestanek vseh vpletenih
ker se izvajalec ne drži projektov.
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Tone Logar je zavrnil Romana Černivca glede sodelovanja opozicijskih svetnikov na
odborih, da ne gre za noben strah, da pa bi si želel sodelovanje s strani vseh
izvoljenih, v korist vseh občanov, ki pa ga pa ni. Povabilo k sodelovanju v odborih je
bilo tudi dano, vendar sporazum žal ni bil dosežen.
Anton Kosec je povedal, da je na odbor že vabil občane in menil, da bi bilo prav, če
bi sodelovala tudi opozicija. Tudi glede ponudbe o sestavi odborov je povedal, da še
velja.

Seja je bila zaključena ob 22.50.
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec II
ŽUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon
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