Številka 06, 13. 06. 2014

Uradno glasilo izdaja Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 32., 33. in 35.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
- ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 3. in 17.
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13 in 111/13),
92., 93., 94., 142. in 153. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), v zvezi s 5. točko 1. odstavka 17. člena Zakona
o javnem naročanju (Uradni list RS, 12/13 – UPB5 in 19/14), 29. členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 - ZUJF), skladno z Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 15/04), Odlokom
o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice,
št. 2/10) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98, 7/98, 15/04,
6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet
Občine Vodice na 37. redni seji, dne 10.06.2014 sprejel

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02,
8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US:
U-I-85/09-8, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.) in 18. člena Statuta Občine
Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št.
7/98, 15/04, 6/05 in Odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine
Vodice na 37. redni seji dne 10.6.2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Vodice
1.
1) Spremeni in dopolni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
„Območje predkupne pravice obsega nepremičnine na območju
stavbnih zemljišč na celotnem območju občine ter na območju
vseh obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij
in objektov na celotnem območju občine.

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah zbiranja komunalnih
odpadkov in prevoza komunalnih
odpadkov v Občini Vodice

Območja predkupne pravice iz prejšnjega odstavka so prikazana v grafičnem delu občinskega prostorskega načrta Občine
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 1/2014).

1. člen

Gradivo iz prejšnjega odstavka je na vpogled na Občini Vodice
in na spletni strani Občine Vodice http://www.vodice.si.“

S tem Odlokom se spreminja Odlok o gospodarskih javnih
službah zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih
odpadkov v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št.
4/11 in 3/12) – v nadaljevanju: odlok.

2.
2. člen

Doda se nov 3. člen, ki se glasi:
„Predkupno pravico lahko Občina Vodice uveljavlja za pridobitev nepremičnin za:
–– gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gospodarske javne
infrastrukture;
–– gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje objektov za potrebe
zdravstva, šolstva, kulture, športa, javne uprave in gasilske
dejavnosti;
–– gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje objektov, ki služijo
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.“

Besedilo v 5. odstavku 30. člena odloka se spremeni tako,
da se glasi:
»Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne
službe za mešane komunalne odpadke za stanovanje, ki ni
vseljeno ali je izpraznjeno in za stavbe v katerih ni stalno prijavljenih prebivalcev ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se
ne izvaja poslovna dejavnost, znaša za obdobje enega meseca
tretjina najmanjše velikosti posode in najmanjša pogostnost
prevoza, določena s tem odlokom.«

3.
3. člen

Doda se nov 4. člen, ki se glasi:
„Občina Vodice predkupno pravico uveljavlja za nepremičnine,
ki so vključene v vsakokratni letni program ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vodice. V kolikor se izkaže potreba se
dodatne nepremičnine v letni program ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vodice vključi z dopolnitvijo na seji
Občinskega sveta Občine Vodice.“

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Vodice.
Datum: 12. 06. 2014
Številka: 011-08/2010-190
Župan Občine Vodice
Aco Franc Šuštar, l.r.
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4.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/2007 uradno prečiščeno besedilo, 45/2008 in 83/2012) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo
Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS,
št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 37. redni seji dne
10.6.2014 sprejel naslednji

Doda se nov 5. člen, ki se glasi:
„Predkupno pravico po tem odloku v imenu občine uveljavlja
župan.“

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije

5.
Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in prične
veljati naslednji dan po objavi.

1. člen
V Občinsko volilno komisijo (OVK) se imenujejo:
–– predsednik: Marko Drinovec, Glavni trg 15, 4000 Kranj

Datum: 11. 06. 2014
Številka: 011-08/2010-189
Župan Občine Vodice
Aco Franc Šuštar, l.r.

–– namestnik predsednika: Radovan Cerjak, Zapoge 1k,
1217 Vodice
–– član: Anton Jeras, Jegriše 17, 1217 Vodice
–– namestnica člana: Milena Kristan, Selo 26, 1217 Vodice
–– član: Jože Ločniškar, Brniška cesta 68, 1217 Vodice
–– namestnica člana: Anamarija Meglič, Selo 31a, 1217 Vodice
–– članica: Marija Borčnik, Selo 19a, 1217 Vodice
–– namestnik članice: Simon Kralj, Repnje 17, 1217 Vodice

2. člen
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.

3. člen
Sedež Občinski volilne komisije je v prostorih Občine Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

4. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije št. 011-02/2010-012, z dne
17.5.2010 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 5/2010).

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Vodice.
Datum: 10. 06. 2014
Številka: 040-01/2014-012
Župan Občine Vodice
Aco Franc Šuštar, l.r.
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