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Zadeva:

ZAPISNIK

28. redne seje občlnskega sveta občine Vodice, ki je bila V torek, 28. novembra 2017 ob
18'00 V sejni sobi občine Vodice, Kopitarjev trg 1' Vodice.

Prisotni članI občinskega sveta:
Anton Al1až, JoŽe Podgoršek, Marjan Podgoršek, Peter Podgoršek, Damijan Repnik, Miran
Vertačnik, Margareta Barle, Anton Kosec' AndraŽ Hönigsman, Mojca Ločniškar, Rok Cankar,
Ziga Janežič,prihod pritočki 3.

odsotni članl: Mija Cankar, Anton Logar, Anton Kokalj.
Poleg ělanov občinskega sveta so biIi na seji prisotni še:

Aco Franc Suštar, Župan; Majda Peterlin, dĺrektorica občinske uprave; Kaja

Zupanek,
občinska uprava; Rado Cuk, občinska uprava; Miran Sirc, občinska uprava; Andreja Rahne,
predsednica Nadzornega odbora občine Vodice; Natalija Golob, Kopitarjev glas.
SeJä se1'e pričela ob 18:05.
Sejo

je vodil župan Aco Franc Śušŕałzapisnik je pisata Kaja Zupanek

UGoToV!TEV

sKLEPcľosrl

Żupanje občinski svet seznanil s sklepčnostjo. Na seji je bilo ob preverjanju prisotnosti ob
18:05 prisotnostih 1 1 članov občinskega sveta občine Vodice.

Żupanje ugotovil, da je občinski svet sklepčen ĺn lahko prične z delom. Lista prisotnih je

priloŽena originalu zapisnika.
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POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Żupanje v uvodu pozdravil vse navzoöe ter v potrditev predlagal dnevni red
Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:

28.1.1SKLEP

občinski svet občine Vodice za28. redno sejo potriuje naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.

Potrditev dnevnega reda
Pregled ĺn potrditev zapisnika

27. redne seje občinskega sveta

3.
4.

občine Vodice
Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja osnovne šole Vodice
Pravilnik o sofinanciranju društvenih dejavnosti v občini Vodice

5'

Sklep o določitvi vrednosti točke za izraćun NUSZ za leto 2018

predlog

-

6.

predlog

odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih sluŽbah zbiraĄa
komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini

Vodice

-

7. Sklep o

predlog

prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifnem sistemu za
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb

8.
9.

ravnanja s komunalnĺmi odpadki

-

predlog

Program dela občinskega sveta občine Vodice
predlog
Pobude. predlooi, vprašania

za leto 2018

_

Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;

7A: 11članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA
OBC!NE VODICE

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

Razprava:

V razpravije sodeloval Anton Kosec, ki predlaga dve dopolnitvi, in sicer:
- na koncu prve razprave Antona Kosca na tretji stranĺ, se razprava dopolni s tekstom:
>Ce zoper Tičarja ne bi bil na upravni enotĺ uveden postopek razlastitve, te
poravnave še dolgo časa ne bi bilo.<
- na strani 18 se prvi stavek šestega odstavka dopolni in popravi tako, da se glasi:
>Anton Kosec, ki je predhodno pojasnil opravljeno delo na Odboru za komunalo in
urejanja prostora v zvezi s spremembami OPN, poda predlog, da se z javno
razgrnitvijo dopolnjenega osnutka odloka počaka do prejema odločbe o celoviti
presoji vplivov na okolje.<

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi

28.2.1SKLEP

Zapisnik 27. redne seje se pod točko 3 >Pregled in potrditev zapisnika
3. dopisne seje občinskega sveta občine Vodice< na strani 3 prva
razprava Antona Kosca dopolni s stavkom: >Öe zopeÍ Tičarja ne bi bil
na upravni enoti uveden postopek razlastltve, te poravnave še dolgo
časa ne bi bllo.<

Glasovanje:

Prisotnih: 11 članov;
11članov;
PROTI: i
Sklep je bil sprejet soglasno.

A.

.

28.2.2

ru

SKLEP

Zapisnik 27. redne seje se pod točko í2 >odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vodice
(redni postopek) - dopolnjen osnutek<ĺ na strani 18, prvi stavek
šestega odstavka pravilno glasi: >Anton Kosec, kl je predhodno
pojasnil opravljeno delo na Odboru za komunalo in urejanja prostora
v zvezi s spremembami OPN. poda predloq. da se z iavno razqrnitviio
2

dopolnjenega osnutka odloka počaka do prejema odločbe o celoviti
presoil vpllvov na okolie.<
Glasovanje:
Prisotnih: 11 članov;
7A:11članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno
.

28.2.3

SKLEP

občinski svet občine Vodice potrdi zapisnik 27. redne
občlnskeqa sveta obč|ne Vodice s predlaqanimi spremembami.

seje

Glasovanje:
Prisotnih: 11 članov;
ZA:11članov;
PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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MNENJE USTANOVITELJA K IMENOVANJU RAVNATELJA OSNOVNE SOLE
VOD!CE

Vsebĺna je objavljena v gradivu, ki je bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo. Svet
zavoda osnovne šole Vodice je dne 6. 10. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenija objavil
razpis za delovno mesto ravnatelja. Razpis je bil zaključen dne 14. 10' 2017. Svet zavoda
osnovne šoleVodice je dne 8. 1'1.2017lokalno skupnostzaprosil zaobrazloŽeno mnenje o
kandidatih, ki so podali prijavo na prosto delovno mesto.
Żupan pove, da je gradivo predhodno obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je ugotovila, da so vse tri prijave kandidatov popolne ter izpolnjujejo vse
razpisne pogoje občinski svetniki so bili vabljeni na javno predstavitev kandidatov, ki je
potekala dne 23. 11.2017 v prostorih osnovne šole Vodice.

Razprava:

V razpravi so sodelovali Margareta Barle, Anton Kosec in Rok Cankar
Margareta Barle pove, da se je v funkciji občinske svetnice ĺn članice Sveta zavoda udeleŽila

javne predstavitve kandidatov. lzrazi podporo dosedanjemu ravnatelju Juretu Grĺlcu.
Podporo muizrazi tudi Rok Cankar.

Anton Kosec izrazi mnenje, da je dosedanji ravnatelj Jure Grilc

v preteklem mandatu
podpira
zato
njegovo
kandidaturo.
Pred
uspešno opravljal svoje delo,
tem na kratko pojasni,
podprl
prvem
zakaj občinski svet občine Vodice ni
Grilčeve kandidature V
mandatu.
Se/ se pridruži Žiga Janežičob 18.18.
Po razpravi so bili sprejetĺ naslednji sklepi
28.3.1

SKLEP:

občinski svet občlne Vodice sprejme sklep, da se pridobitev mnenja
ustanovitelja k imenovanju ravnatelja osnovne šole Vodice opravi z

iavnim glasovaniem.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članovi
12 članov;

zA'

t

PROTI: /.
Sklep je bil sprejet soglasno.

občinski svet občine Vodice podaja naslednje mnenje h kandidatu

28.3.2

SKLEP:

Juretu Grilcu:
a. Prijava kandidata je popolna.
b. Kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje.
c. Predložena vizija kandidata ie ustrezna.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;

7A:12 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

občinski svet občine Vodice podaja naslednje mnenje h kandldatki
Aleksandri Lorbek:
a. Prijava kandidatke je popolna.
b. Kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje.
c. PredloŽena viziia kandidatke ie ustrezna.

28.3.3

SKLEP:

Glasovanje:

Prisotnih: '12 članov;
7A:12 članov;
PROTI: / .
Sklep je bil sprejet soglasno.

občinski svet občine Vodice podaja naslednje mnenje h kandidatki
Barbari Bizjan:

28.3.4

SKLEP:

a.
b.

c.

Prijava kandidatke je popolna.
Kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje.
Predložen a viziia kandidatke ie ustrezna.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;
7A' 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.

občinski svet občine Vodice pozitivno mnenje k imenovanju za
ravnatelja osnovne šole Vodice podaia kandidatu Juretu Grilcu.

28.3.5

SKLEP:
Glasovanje:

Prisotnih: 'ĺ2 članov;
7A:12 članov;
PROTI: /
Sklep je bi! sprejet soglasno.
.
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PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DRUSTVENIH DEJAVNOSTIV OBCINI VODICE
- PREDLOG

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

4

Uvodno obrazlož|tev je podal Rado Čuk' občina namenja finančna sredstva fizičnim osebam

in organizacijam, ki so dejavna na različnih področjih druŽbenega ustvarjanja. Postopek
dodeljevanja transferov mora potekati transparentno in po vnapĘ znanih merilih, zato se

sredstva dodeljujejo le na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa. Ker je bil Pravilnik
o sofinanciranju druŠtvenih dejavnosti Že noveliran in ker se dopolnitve nanašajo na skoraj

polovico členov, se v sprejem predlaga nov akt, ki dosedanjega nadomešča.
Na novo se opredeljujejo merila in kriteriji, ki komisijo razbremenjujejo subjektivne presoje in
vrednotenja posameznih društvenĺh dejavnosti ter obenem vlagatelje izenačujejo glede na
vrednotenje. Točkujejo se projekti, programi, izobraŽevaĄa, materialni stroški in čas
delovanja društev. Pomembno dopolnitev kriterijev in meril predstavlja okoljevarstvena
dejavnost, ki omogoča ustrezno vrednotenje skrbi za ravnovesje v naravi, varovanje javnega
dobra (zdravje, varovanje pred divjadjo na poljih) ter varstvo divjadi. V členih, ki določajo
postopek izvedbe razpisa, so se določbe poenotile z določbami v Pravilniku o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predlagan pravilnik odpravlja tudi nekatere
nomotehnične in pravopĺsne napake.

Predlog Pravilnika o sofinancĺranju društvenih dejavnosti v občini Vodice je obravnaval
odbor za družbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Razprave ni bilo.
Po razpravije bil sprejet naslednji sklep:

občinski svet občine Vodice sprejme Pravilnik o sofinanciranju
društvenih deiavnosti v občini Vodice.

28.4.1

SKLEP:

Glasovanje:
Prisotnih: 'ĺ2 članov;
7A'' 12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno
.
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SKLEP O DOLOCITVI VREDNOSTI TOCKE ZA IZRACUN NUSZ ZA LETO
PREDLOG

2018 _

Vsebĺna je objavljena v gradivu, kije bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podal župan. Vrednost točke se je nazadnje spremenila za leto 2009,
ko se je iz 0,0018 EUR za leto 2008 povišala na 0,002 EUR. od takrat se ni spreminjala, niti
usklajevala z rastjo cen na drobno v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščav občini Vodice za leto 2018 se glede na
pretekla leta ne spreminja in ostaja v višini 0,002 EUR. lz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljiščav letu 2018 pričakujemo prihodke v višini 240.000 EUR.

Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
28.5.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o določitvi
Vrednosti točke za izraćun nadomestila za uporabo stavbnega
zemliiščaza leto 2018.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 clanov'
5

ZA:12 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.
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ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUZBAH
ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV
V oBčtNl VoDtcE - PREDLoG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal Miran Sirc. Namen sprejetja spremembe odloka je urejanje
pomanjkljivosti veljavnega odloka, kĺ so se izkazale pri ugotovitvah kršitev pri zbiranju
odpadkov na posameznih zbiralnicah ločenih frakcij (v nadaljevanju ekološki otoki)' Ciščen.;e
okolice ekoloških otokov opravlja Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o., ki o opaŽenih
kršitvah obveščapristojni organ, ki opravlja nadzor nad stanjem ekoloških otokov v občini
Vodice (tj. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, skupna občinska uprava občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice).
Pri uvedbi posameznih prekrškovnih postopkov zoper prepoznane kršitelje, je bila občinska
uprava s strani inšpektorata opozorjena, da odlok o gospodarskih javnih sluŽbah zbiranja
komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice med kazenskimi
določbami ne vsebuje sankcije za prekrške, ki jih stori uporabnik. Zaradi pomanjkljivosti v
odloku inšpektorat do sedaj postopka ni mogel voditi in izreči globe kršiteljem.

odbor za komunalo in urejanje prostora občine Vodice je gradivo obravnaval ter sprejel
sklep, da je predlog odloka primeren za obravnavo in spĘem na seji občinskega sveta
občine Vodice po skrajšanem postopku.
Razprava:

V razpravi sodeluje Anton Kosec, ki zastavi vprašanje glede določbe 4. člena, v katerem je

zavedeno, da imajo uporabniki pravico preko izvoljenĺh predstavnikov v občinskem svetu in
Odboru za varstvo uporabnikov javnih dobrin izraziti nezadovoljstvo nad izvajanjem javne
sluŽbe, predlagati izboljšave ali zahtevati odvzem koncesije. Prosi za pojasnilo, ali ima
občina Vodice imenovan odbor za varstvo javnih dobrin.
Żupan pojasni, da omenjeni odbordoslej ni bil imenovan. občinska uprava je Že pristopila k
postopkom za imenovanje odbora, o katerem bo občinski svet predvidoma odločal na prvi
redni seji leta 2018.

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:

občinski svet občine Vodice sprejme sklep, da se na podlagi
80. čIena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice (Uradno
glasilo občine Vodice, št. 9/20í5) predlagani odlok o
spremembi odloka o gospodarskih javnih službah zbiranja
komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v

28.6.í

SKLEP:

obcini Vodice obravnava po skraišanem postopku.

Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;

ZA.12 članov;

PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno
.

6

28.6.2

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme odlok o spremembi
odloka o gospodarskih javnih službah zbiranja komunalnih
odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 12 članov;
7A:12 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet soglasno.

7

SKLEP O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O TARIFNEM SISTEMU ZA
oBRAGUN SToRITEV oBVEzNlH oBG!NSK!H GosPoDARsKlH JAVN|H SLUŽB
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI - PREDLOG

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

Uvodno obrazloŽitev je podal Miran Sirc' Snaga d'o.o. je dne 11. 10. 2017 obćino Vodice
pisno obvestila, da potekajo aktivnosti za podaljšanje obračunskega obdobja za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb ravnanja s komunalnimi odpadki iz
dveh na tri leta. Določilo glede dolŽine obračunskega obdobja je za občino Vodice urejeno v
Sklepu o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju tarifnik).
Za zagotavljanje enotnosti sistema in cen ravnanja z odpadki ter aŽurnost sprejetih odločitev
se občini Vodice predlaga, da bi tarifnik v prihodnje sprejemal Svet RcERo Ljubljana. Svet
RCERO Ljubljana predlaga naslednje spremembe in dopolnitve sklepa:
dopolnitev 1. točke sklepa na način, da se z njim določa tudi tarifnĺ sistem za občino
Vodice,
spremembo 1. točke sklepa tako, da se obračunsko obdobje iz dveh podaljša na tri

-

leta,

dopolnitev 11. točke sklepa tako, da se za porazdelitev količin opravljenih storitev za
stavbe, v katerih ni stalno prijavljenih prebivalcev in ni podatkov o velikosti zabojnika,
upošteva najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost
odvoza tudi za občino Vodice.
Predlog sklepa določa prenehanje veljavnosti z dnem uveljavitve Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o tarifnem sĺstemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih sluŽb ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga sprejema Svet RCERo Ljubljana.
občinski svet občine Vodice mora predhodno sprejeti Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb
ravnanja s komunalnimi odpadki.

odbor za komunalo in urejanje prostora občine Vodice je gradivo predhodno obravnaval ter
sprejel sklep, da je predlog akta primeren za obravnavo in spĘem na seji občinskega sveta
občine Vodice.
Razprave ni bilo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
28.7.1

SKLEP:

občinski svet občine Vodice sprejme Sklep o prenehanju
veljavnosti Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih sluŽb ravnanja s
komunalnimi odpadki.
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Glasovanje:

Prisotnih: 12 članov;
A:12 članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.
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PROGRAM DELA OBCINSKEGA SVETA OBCTNE VODICE ZA LETO 2018
PREDLOG

-

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

Po uvodnĺ predstavitvi programa dela Župan preda besedo predsednici Nadzornega odbora,
Andreji Rahne, kĺ poda pripombo na šesto alinejo 4. člena, v kateri je potrebno popraviti
letnico na 2019.

Razprava:

V razpravi so sodelovalĺAnton Kosec, Rok Cankar, JoŽe Podgoršek

in Mojca Ločniškar.

Anton Kosec poda predlog Vezan na 15. člen Statuta občine Vodice, ki v prvem odstavku
določa, da občinski svet sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine. Predlaga dopolnitev 2. odstavka 3. člena programa dela z novo alinejo, ki se
glasi >sprejemanje mnenj o vsebinah zakonov in drugih predpisov, kĺ se tičejo koristi
občine<. obenem predlaga, da se občinske svetnike seznanja o ključnih dżavnih predpisov
v nastajanju, o katerih oběinska uprava podaja svoja stališčadźavnim organom.
Rok Cankar podpre predlog Antona Kosca in izrazi mnenje, da bi se občinski svetniki na ta
način seznanjali s spremembami zakonodaje, kar bi jim olajšalo delo prĺ sprejemanju
občinskih predpisov.
JoŽe Podgoršek predlog Antona Kosca podpre, vendar s skrbnim premislekom, o katerih
predpisih je na občinskem svetu smiselno sprejemati mnenja.
Żupan pojasni, da občinska uprava podaja stališěa zgolj na spremembe zakonodaje, katere
ocenjuje kot izredno pomembne za delovanje občine Vodice (npr.: financiranje lokalne
samouprave, zemljišča,ceste in drugo). Ker spremembe zakonodaje potekajo zelo hitro in so
rokl za podajo stališčobičajno kratki, bi bila obravnava in opredelitev do vseh sprememb
zakonodaje na sejah občinskega sveta neizvedljiva. lzpostavi moŽnost, da se občinskim
svetnikom po elektronski pošti posreduje gradivo, do katerega ima občina Vodice pravico
podati stališöe.

Mojca Ločniškarizrazi mnenje, da predlog Antona Kosca pomeni preveliko dodatno

obremenitev za občinsko upravo. Pove, da kadrovski načrt ni sestavljen na način, da bi lahko
uprava poleg izvrševanja rednih nalog prevzela nalogo podajanja mnenj na vsako
spremembo zakonodaje. Meni, da bĺ ob takem predlogu morala biti v programu dela tudi
sprememba kadrovskega nacrta, ki bi zagotavljal ustrezno število zaposlenih za izva1anje
dodatnih delovnih nalog.

Anton Kosec dopolni svojo razpravo. Pove, da občinska uprava Že doslej opravlja selekcijo,
do katere zakonodaje se bo opredelila in podala stališče.Predlaga, da se razpfava na sejah
sveta opravi, kadar je to mogoče in smiselno.
Żupanje v sprejem predlagal naslednji sklep:
28.8.1

SKLEP

občinski svet občine Vodice sprejme dopolnitev 2. odstavek 3. člena
Programa dela občinskega sveta občine Vodice za leto 2018 doda
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ry

četrta alineja, ki se glasi >sprejemanje mnenj o vsebinah zakonov in
drugih predpisov, ki se tičejo korlsti občine<.
Glasovanje:

Prisotnih: 12 ćlanov;
članov;

A:10

PROTI:/.
Sklep je bil sprejet soglasno.

občlnski svet obč|ne Vodice potrdi predlog Programa

28.8.2

občinskeqa sveta občine Vodice za leto 2018 z dopolnitvami.

SKLEP:

deIa

Glasovanje:

Prisotnih: 12 ćlanov;
ZA: 11članov;
PROTI: /
Sklep je bil sprejet soglasno.
.
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PoBUDE, PREDLoGt, VPRAŠANJA

Razpravljali so JoŽe Podgoršek, Mojca Ločniškarin Margareta Barle.

JoŽe Podgoršek pohvali pravočasno čiščenjepotoka Graben, izgradnjo bankin v naselju
Polje ter urejeno parkiriščepri cerkvi na Skaručni. Svetnike seznani, da je 15. 11.2017
potekala javna predstavitev predlogov novih komasacijskih obmoöij. Predlaga, da občina
Vodice lastnike zemljiščše v tekočem letu pozove k podpisu soglasja za pričetek izvedbe
postopka.

Zupan odgovori, da bodo V mesecu decembru lastnikom zemljiščposredovani dopĺsi z
izjavami.

JoŽe Podgoršek svetnike in občinsko upravo seznani, da je objavljen razpis za investicije v
infrastrukturo na podeŽelju (agromelioracije) z rokom za oddajo vlog do 9.3.2018'
Żupan pojasni, da je vloga za omenjeni razpis Že pripravljena in bo v roku oddana.
Pridobljeni so tudi vsĺ potrebni projekti zaizgradn1o poljskih poti.

Mojca Ločniškarna predlog občana zastavi vprašanje glede skupnega projekta izgradnje
doma starejših, h kateremu naj bi pristopile nekatere okoliške občine.
Zupan pove, da o projektu ni informiran. Na okoliške Župane bo naslovil vprašanje o pogojih
in moŽnostih za sodelovanje.
Margareta Barle poda predlog, da občinska uprava komasacijske udeleŽence seznani z
nadaljnjimi postopki za vpis v Zemljiško knjigo.
Zupan pove, da so zemljiščaŽe vpisana v GURS in bodo po uradni dolŽnosti vpisana tudi v
Zemljiško knjigo. Postopek razdruŽitve bo pričetek prihodnjega leta kratko pojasnjen
lastnikom ter solastninikom.
Żupan doda, da bo pričetek meseca decembra zaključen projekt sanacije in rekonstrukcije
Kamniške ceste. Predviden je tudi pričetek ureditve makadamske ceste čez ZabreŽje, s
čimer je obcina Vodice odlašala do odpńja Kamniške ceste' V teku je tudi projekt ureditve
avtobusnih postaj (na Dobruši in Repnjah). lzvršena je bila primopredaja večnamenskega
športnega igriščav Utiku. V okviru kohezijskega projekta so bile Že podpisane pogodbe za
gradbena dela, nadzor del ter odnose z javnostmi. Prav tako so se pričela gradbena dela na
centralnem objektu Vrtca Skratek Svit Vodice.
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Po končani seji se je Župan vsem zahvalil za pozornost in sejo zaključil ob 'ĺ9.25.
Zapisala:

KĄaZupanek, dipl. kom. (U
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Aco Franc Šuštar
Żupan občine Vodice
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