oBčlNA voDlcE

Kopitarjev

tg

1r 1217 Vodice

tel: oí/E33-2ôí0
farc oíl833-2&3o
www.vodice.si
obcina@vodice.si

POTRJEN

Datum:

18. 10.2017
Številka: 9oooo_o8/2o1 7

ZAPISNIK

Zadeva:.

3. dopisne seje občinskega sveta občine Vodice, kije potekala od torka, 19. 9. 2017, od
14.00 ure, do petka, 22.9.2017, do 15.00 ure.

Sklicu 3. dopisne seje s predlaganim dnevnim redom je bilo priloŽeno gradivo in glasovnica z
navodili za glasovanje.
Gradivo je bilo poslano Vsem članom občinskega sveta občine Vodice

UGoToVtTEv

sKLEPčľosľl

V skladu z določili tretjega odstavka 27. ćlena Poslovnika obcinskega sveta občine Vodice
(Uradno glasilo občine Vodice, št. 9/2015) je dopisna seja sklepčna, če je bilo Vabilo poslano
vsem članom sveta, od katerih je vročitev potrdila Veě kot polovica. Štejese, da so vročitev
potrdiIi člani, ki so glasovali.
Glasovalo je 12 ělanov občinskega sveta oběine Vodice, od tega je bilo prejetih 9 veljavnih
in 3 neveljavne glasovnice.
1 glasovnica ni bila oddana na predpisanem obrazcu. 2 glasovnici sta bili oddani po roku za
oddajo glasovnic. Do petka, 22.9" 2017, do 15' ure je bilo pĘetih 9 veljavnih glasovnic.

Dopisna seja je sklepčna.

GLASOVANJE

1.

--------

Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:

3D.í.íSKLEP občinski svet občine Vodice je potrdi! dnevni red 3. dopisne seje
občinskega sveta občine Vodice, ki je potekala od torka, í9. 9. 2017,
od 14.00 u re, do petka, 22. 9. 2017, do í 5.00 ure.

Glasovanje: 9 članov;
7A: 8 članov;
PROTI:/.
Sklep je bil sprejet.

2.

,k

Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi pod opr. št. P 145012016, ki teěe
pred okrajnim sodiščemv Ljubljani zoper občino Vodice s strani tožeče
stranke lvana Tičarja zaradi plačila uporabnine in dokončna ureditev pridobitve

lastninske pravice na nepremiěninah parcela št. 122011,

k.o. Vodice

122113

in

122114,

vse

Predlog sklepa:

3D.2.1SKLEP

občinski svet občine Vodice se je seznanil s podanim predlogom za
sklenitev sodne poravnave in predlagano sodno poravnavo potriuie.

Glasovanje: 9 članov;
7A:9 ělanov;
PROTI: /.
Sklep je bi!spĘet

Glasovnice so priloŽene originalu zapisnika.

Zapisala:
Kaja Zupanek, dipl. kom. (UN)
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PRIIMEK

Anton Logar
Rok Cankar
Marjan Podgoršek
Damijan Repnik
Anton Kokalj
Mija Cankar
Żlga JaneŻić
Anton AljaŽ
Margareta Barle
Mojca Ločniškar
AndraŽ Hönigsman
Peter Podgoršek
Anton Kosec
Miran Vertačnĺk
JoŽe Podgoršek
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GLASOVNICA ZA 3. DOPISNO SEJO
oBčlNsKEGA svETA oBclNE VoDlcE,
ki poteka od torka, í9. 09. ?f.17 od ĺ4.00 ure do petka, 22. ag.2o17, do ĺ5.00 ure.

1.

Potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:
občinskĺsvet občine Vodice je potrdil dnevni red 3. dopisne seje občĺnskega sveta občine
Vodĺce' kĺ je'potekala od torka, í9. 09. 2017 d 14.00 ure do petka, 22-'og:2o17, do 15.00
ure.

2. Soglasje

@

PROTI

k sklenitvi sodne poľevńare v zadevi pod opr. śĹP í,ĺ5o/2o15,ki teče
pred okrajnim sodiščemv Liubljani zoper občlno Vodice s stľani tožeč'e

stranke lvana Tičar|a zaradi.plačila uporabnine ln dokončna ureditev prtdobítve
lastninske pravice na nepremičninah płcela šL 122oI1,1221t3ln 1Ż2114, vse
ko. VodÍce

Predlog sklepa:
občinski svet oběine Vodĺce se je seznanĺl s podanim predlogom za sklenitev sodne
poÍavnave in predlagano sodno poravnavo potrjuje.

e
Datum:

PROTI

Ý

ź1,?, /Ú/ł

lme in priimek člana;

Podpis:

Navodílo za glasovanje:
Glasuje se tako, da se na glasovnĺci izpolni datum, ime in priimek s podpisom ter se obkroŽi
ZA ali PROTI predlogu sklepa.
lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronskĺ naslov obcina@vodice.si ali po faksu na
številko 01_833-26-30 aĺĺpo pošti oziroma osebno na naslov občini Vodice, Kopitarjevtrg 1,
1217 VodÍce.
lzpolnjene glasovnĺce je potrebno posredovatĺ po enem izmed zgorĄ navedenih načinov, do
petka,22.09.2017 do 15.00 ure.

OBCINA VODICE

XopitarJov ttg 1, ,121? Vodice
tot: 0í - 8št 26 'l0
Íax: 0í .B33 26 30
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GLASOVNICA ZA 3. DOPISNO SEJO'
oBctNSKEGA svETA oBclNE VoDĺcE,
ki poteka od torka, ĺ9. 09. 2o17 od í4.00 ure do petka, 22. og.2017, do í5.00 ure.

1. Poffiitev

dnevnega reda

Predlog sklepa:
občinski svet občine Vodice je potrdil dnevnĺ red 3. dopÍsne seje občinskega sveta občine
Vodice, ki je potekala od torka, 19. 09' 2017 od 14.00 ůre do pětka, 22.og:2o17, do 15.00
ure.

PROT!

2. Soglasje

k sklenitvi sodne poravnave v zadevi pod opr. šĹ P í450/20í6, ki teče
pred okrajnlm sodiśčemv Ljubtjani zoper oběino Vodice s stmna tožeče
stranke lvana Tiěariazaradi plaölla uporabnine in dokončna ureditev pridobitve
lastninske pravice na nepremlčnlnah parceta št. 122ot1, 1221t3ln 1żz1I4, vse
k.o. Vodice

Predlog sklepa:
občinski svet občine Vodice se je seznanil

s podanim predlogom
poravnave in predlagano sodno poravnavo potrjuje.

za sklenitev

sodne

PROTI

Daturn:

lme ĺn priimek

2e
Podpis:

Navodilo za gla
Glasuje se tako, da se na glasovnici izpolni datum, ime in priimek s podpisom ter se obkrożi
ali PROTI predlogu sklepa.

ZA

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski nasĺov obcĺna@vodice.si ali po faksu na
številko 01-833-26-30 ali po poštĺoziroma osebno na naslov obcina Vodice' Kopitarjevtrg 1,
't217 Vodice.
lzpoĺnjene glasovnice je potrebno posredovati po enem izmed zgoraj navedenih naěinov, do
petka, 22.09.2017 do 15.00 ure.
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GLASOVNICA ZA3. OOPISNO SEJO
t l Ns KEGA sVETÁ óÉ-el ŃĚ-vóöiče,

oB

kl poblca od toÍta' í9. 09. 2017

1. Poffiitev dnemąa

ď

í4.00 uľc do pettą a2. og.2o77, iloí5.00
u'".

ľuda

V9qĘ Je potľtlil c'19ni
í9. 09.

od torka,

2017

red 3. dopłsne Ęe občinskega srreta
občĺne

d
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PRON

-VdiŤ

se je seznT,l... podanim predlogom za skbnitev godre

no sodno poravnavo potriuie.

PRON

Datum: -Z ł,

ę ĺZ2(7

F )aoe

lme in pńimek ělana:

Podpis

Navodllo za glasovanJe:
izpolni datum, ime in prĺimek s podpisom
iľ:iľffiäiill;!Ĺii:ŕ,"nJľ""'ci

ter se obkrożĺ

lzpolnjeno glasovnico s.e posreduje
na elektronski naslov obcina@vodice.sĺ
ali po faksu na
ali io pošlibżi'".losebno na naslouôbčina

Vodice, Kopĺtarjev trg

Ť!Ťv"3l:33-26-3o

1,

posredovati po enem izrned zgoralnavedenih
načĺnov,do
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2 n -09-

2017
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GLASOVNICA ZA 3. DOPTSNO SEJO

oBčlNsKEGA SVETA oBctNE voDlcE,
ki poteka od torka, í9. 09. 201? od í4.00 ure do peüĺa, 22. og,2O1?, do 15.00 ure.

í. Potrditev

dnevnega ľeda

Predlog sklepa:
občinski svEt Občine Vgdice je potrdil dnevni red 3. dopisne seje oběinskega sveta občine
Vodic=' kiie potekala od torka, 19. 09. 2017 d 14.00 ůre do pétka, 22. og:2o1?, do 15.00
ure.

PROTI

2.

SogIasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi pod opr.

št P í450rź10í6,ki teěe

pĺed okn|nim sodiščem v Liubljani zoper občinó Vodicc a .trana toŽeče

stranke lvana Tičaľiazaradi plačila uporabnine in dokončna urcditcv pridobitve
lastnlnske pravlce na nepÍGmlčnlnańparceta lL 122u1,1221t3ln 1ż2ln, vse
k.o. Vodice

Prcdlog rklepa:
oběinskl svet občine Vodice se je seznanil

poravnave in predlagano sodno

s

podanim predlogom

potriuje.

za sklenitev

sodne

PRON

Datum:

7J,

ą

lme in priimek ělana:

4?

Heri,o^ ĺżoJpors11

Podpis:

c-r-

Navodilo za glasovanie:
.G|asuje se tako, da se na glasovnici ĺzpolni datum, ime ĺn priimek s podpisom ter se obkroŽi
ali PROTI predtogu sktepa.

ZA

l'zpolnjeno gtasovnico se posreduje na elektronski naslov obcĺna@vodice.si ali po faksu na
številko 01_833-26-30 ali po pošti ozíroma osebno na naslov občiň Vodice, Kopitarjevtrg 1,
1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnice je potrebno posredovati po enem izmed zgora! navedenih nacinov, do
petka 22. 09 2017 do 1S.00 ure.
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GLAtiOVt{tcA ZA 3. OOP|SI{O SEJO
oBčlNsKEGA svETA oBčlNE voDlcE,
ki poteka od torlĺa, í 9. 09. 2017

í. Poffiitev

d

1ł.@ ulo do peüĺa, tL

09. 2o1?, do ĺ 5.00 urc.

dnevncaa reda

Predlog sldepa:
občinski svď občine Vodice je potndil dnevni red 3. ciorÍsne seie občinskega sveta občine
Vodice' kije potekala od toíl€' 19. 09. 2017 ď í4.il) uĺe do petka, 22. 09.2017, tto 15.üt
ure.

PROTI

Ł

tč3
ped oknjnim godlšěem v ĘuDĘni zopcľ obćino Vodice s Írani točeěe

Soglasie k sklenitvi sodnc połavnan v zldcvi poa opľ. št P ĺ/150r:10í6,ki

3tnnke lvana TiěaÍF laĺadi plrčila Uporabninc in dokměĺra urediEv pđtl'obltve
lastnlnske pĺavice na neplemiěninah parcela šĹ lzlťl, 7x21B ln 1212111, vv
ko. Vodice
Pĺedlog sklepa:
občínskis!/et oočííreVodice se je sezranit 3 @anim pÍedlogoÍn za slĺlenitev sodne
por.vnave in predlagano sodno poravnavo pořjuje.

PRON

Datum:

2,t,oq.

lme in priimek aana:

Ło1}
M\K\N \ERThCN\K

<

c

Navodilo za glrsovanje;
Qlasujg se- tako, da se na glasovnici izpolni dafum. ime in priimek s podpísom teĺ se oblaďi

2A ali PROTI predlogu sklepa.

|4otnieno glasovnico se posrcduje na elektronskĺ naslov obcina@vodice.si ali po faksu na
ali po poŠtioároma osebno na naslov občinäVodice, Kopitarjev Ę í,

Śtevilko 01€33-26-30
1217

vúicr,

lzpolnjene glasovnice je potrebno posredovati po eneÍn ízrĺred zgoraj navedenih načinov, do
petka, 22. 09.2017 do 15.00 ure.

oBělNA voDtGE

Datum: 19' 09' 2017
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ktpoEkaodtorlĺa,19.oĺ'.20í?od14.00uredopetka,z?.og.2017,doí5.00uľe.

í. Poffiitev dnevnega ľeda

iHľ1itt#ľ':ľ,tri:ľs:'8l$#'Jiĺ,ĺT:T"T!"*:5iŤľ''1'ťä"oľ:33
ure.

PROTI

k.o-

Vodice

Vodice se ie seznanil
-iň-p
äH|3ľ''ľ:ľt*n"

řäävJ

r"o l"ó

"nó

s

sodne
podanim predlogom za sktenitev

sodno pořavnavo potriuje'

PRON

o(.^ł /ĺ*

. .)
lme in prĺimek *^^,@lí*+t

Daturn: 0'|,

Navodilo za glasovanie:

Podpis;

!{

podpisom ter se obkľoŽi
izpotni datum' irne in priimek s
Glasuie se tako, da se na glasovnici
zł alipRoTt predlogu sklepa'
po faksu na
naslov obcina@vodice'si ali
posreduie.na
g]ektĺonski
se
glasovnico
ľg 1'
lzpolnjeno
naslov oběiřa Vodice' Kopitarjev
pošti
ozirom'-iilůnä
po
ali
o1-833-26_30
śtevllko
"a
12'ĺ7 Vodice
načinov do
posredovati po enern ĺzmed zgoľaj navedenih
lzoolniene glasovnice je potrebno
pätt", zz.oe 2017 do 15'00 uľe'
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GLASOVNTCA ZA 3. DOPTSNO SEJO
oBčlNsKEGA svETA oBctNE voDlcą
ki poteka od

to*a' í9.09. 2o17 oil í4.00 urc do petka, 22.t9.m1T,b í5.00 ure.

í. Poffiitcv

dncvncga ruda

Predlog sklepa:

občinsk! svď občine Vodice je potrdil dnevni red 3. dopisne seje občinskega sveta občine
Vodice, ki je potekaIa od torka, ĺ9. 09. 2017
í4.00 ure do petka, 22. 09.20í7. do í5.00

d

ure.

@

PROTI

2. Soglasie

k sklenitvi sodno ponavnaY€ v zadevi pod opr' šŁ P í4gr'20ĺ6, kl teěe
pred okĺainim sodišěem v LjubĘni zoper oběino Vodice s süani tožeěe
sEanke lvana Tičada zaradl plačlla upołabnlne in dokončna urcdibv prldobitve
lastĺrlnskc pĺavice na nopł?miěninah paÍcela lL 1212u1,lt21l3 in 1t21l4, vłe
lco.Vodice

Prcdlog sklcpa:
oběinski svet občine Vodice se je seznanil s podanim pĺedlogom za sklenitev sodne
poravnave in predlagano sodno poravnavo poĺüjuje.

@
Datum:

49,q.

lmein pńimek a^n"'

2'

PROTI

ů.1ř

?e:ĺa. Ppf /q' c ,+'/

Podpis:

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se tako, da se na glasovnĺci izpolni datum, ime in priimek s podpisom ter se obkroŽĺ

ZAali PROTI predlogu sklepa.

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si ali po faksu na
številko 01-833_26_30 ali po pošti oziroma osebno na naslov oběina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
lzpolnjene glasovnice je potrebno posredovati po enem ízmed zgoraj navedenih načinov, do
petka, 22. 09.2A17 do 15.00 ure.
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GLASOVIilCA ZA 3. DOPTSNO SEJO

oBttNsKEGA svETA oBÖlNE VoDlcE,
ki poteka od torka, í9. 09. 2017 od í4.00 ure do petła, 22. og.2o1T, do 15.00 ure.

í. Potrditev

dnevnega ľpda

Predlog sHepa:
oběinski svď občine Vqdice je potrdil dnevni red 3. dopisne seje občinskega sveta občine
Vodice, kije potekala od torka, 19. 09. 2017 ú 1a.0o ůre do pétka, zz. oig]zúi, áo 15.oo
ure.

PROTI

2- SoglasJe k sktenitvi_s-o_dne poÍavnave v zadevi pod opľ. št P í450ľ20ĺ6,ka teče
pred okn|nim sodiščemv Liubtjani zoper občinó Vodice s strani tďeěe
stranke lvana Tičałiazaradi plačlla upoľabntne ln dokoněna ureditev piioóuwe
lastnĺnske pravice na n€premičnlnań parcela

lĺ.o. Vodice

łL 122ot1,1221t3

in

ň2in, v*

Prcdlog sklepa:
občinski svet občine Vodice se je seznanil

s podanim predlogom za sklenitev sodne
poravnave in predlagano sodno potlavnavo potrjuje,
PRON

Datum:

/x

lme in priimek

a ZołY

člana: ?aĺĹ rApyĄE

Podpis:

fu..,- Lą

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se tako, da se na' 9lasovnici izpolni datum, ime in priimek s podpisom ter se obkroŽĺ
ali PROTT predtogu sktepa.

A

lzpolnjeno glasovnico se posreduje na elektronski naslov obcina@vodice.si ali po ĺaksu na
številko 0'|_833-26-30 ali po pošti oziroma osebno na naslov oběiň Vodice, xop|tárlev trg
ĺ,
1217 Vodice.

lzpolnjene glasovnĺce jepotrebno posredovati po enem ĺzmed zgoraj navedenih načinov,
do
petka, 22.09.2017 do'tS.00 ure

Protokol
od:

Anton Kosec <Anton.Kosec@gov.si>

Poslano:

Za:

Protokol

Zadeva:

3. dopisna seja OS - posredovanje glasovnice

Priloge:

00tlszzi.pdf

Spoštovani župan,

v pripetidatotekipošiljam glasovnico za 3. dopĺsno sejo občinskega sveta občine Vodice z dne 19. 9.2oL7
lz glasovnice je razvidno, da glasujem za predlagani sklep o sodni poravnavi za pridobitev lastninske pravice na

zemljiščih,ki ležijo na delu vodiškega pokopališča.Glasujem pa z naslednjo pripombo:
Sem stališča, da je sprejemanje sklepov občinskega sveta s finančno problematiko na dopisnih sejah neprimerno.
čeprav gre v predmetni poravnavĺ za manjši znesek kot na primer pri sodni poravnavi med občino in CP Ljubljana

glede lokalne ceste Bukovica - Koseze, pa vendarle bi se spodobilo, da bi na podoben način, kot se je to zgodilo na
14. seji občinskega sveta dne L.3.2ot6, občinski svet opravil tudi glede aktualne poravnave kvalitetno razpravo na
podlagi celovitega gradiva (tudi z izpiski razprav in sklepov dosedanjih zasedanj oS ĺn njegov|h delovnih teles v zvezi
s pridobivanjem zemljišča za pokopališče}in potem ustrezno glasoval.
Glede same poravnave pa ocenjujem, da je koristna za delovanje občine in zakonito upravljanje s pokopališčem.
Vsekakor pa je poravnava rezultat dosedanjega delovanja občinskih organov ĺn občinske uprave na tem področju. Do
poravnave ne bi prišlo brez predhodne uvedbe razlastitvenega postopka na upravni enoti, kije temeljil na veljavnem
oPPN -ju za razširitev območja pokopališča (op.: eden od pomembnejših razlogov za sprejem OPPN v letu 2oo8 ie
bĺl, da je le-ta ustrezna pravna podlaga za eventualno razlaščanje). Torej poravnava da, ampak po predhodni
kvalitetni razpravi in celoviti seznanitvi občinskih svetnikov. To pa je mogoče |e na redni ali izredni seji oS' Sklic
izredne seje je mogoč v 3 dneh, torej bi izredna seja lahko bila izpeljana do obravnave na okrajnem sodiščuv
Ljubljani dne27.9.2oL7. Postavlja se tudivprašanje, alije predmetna dopisna seja sklicana vskladu s poslovnĺkom
občinskega sveta, kiv 2. odst. 27. člena med drugim določa, da na dopisni seji ni ni mogoče odločati o zadevah, iz
katerih izhajajo finančne obveznosti občine.
Lep pozdrav,

Anton Kosec
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Datum: 19.09'
śtevilka:

20í7
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GLASOVNTCA ZA 3. DOPISNO SEJO
OBCINSKEGA SVETA OBTINE VOOICE,

kl poteka od torka, í9. 09. 20í7 od 14.00 urc do pctka, 22. 09.2017, do í5.00 urc.

í. Poüditcv

đnevnegareda

Predlog sklepa:
občĺnskisvet obćĺne Vodice ie potrdil-drevni red 3. dopisne se1'e občinskega sveta občine
Vodice, kijepotekala odtorka, ĺ9. 09.2017 od í4.00 uredo pátka, 22.o9:2o17, do 15.00
ure.

PROTI

2. Soglasje

k sklenltvi sodno ponlvnave v zadevi pod opr. št P í450/20í6'ki teče
pred okra|nlm sodiščemv LjubĘni zoper občino Vodicc s sřena tožeče
str.nke lvana Tiěaria zacadi plaěĺla upoľabnine in dokoněna urcdĺtev pľldobltvc
lastnlngke pravice na nepremĺčninahparceh 3L 122ot1,1221t3 in lż2íłl,vse
k.o. Vodlce

Predlog sklcpa:
občinski svet občine Vodice se

p seznanil s podanim predtogom za sklenitev sodne
poravnave in predlagano sodno porevnavo potrjuje.
PROTI

Datum

22. ą,

!4ĄŤ

lme in priimek člana:

l<ôtc/

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se tako' da se na glasovnĺci izpoĺnĺdatum, ime in priĺmek s podpisom ter se obkroži
ali PROTa predlogu sklepa.

ZA

lzpoĺnjeno glasovnico se posreduje na elektronskí nasĺov obcĺna@vođice.siali po faksu na
številko 0Í-833-26-30 ali po pošti oziroma osebno na naslov občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
'1217

Vodice.

ĺzpolnjene glasovnice je potrebno posredovatĺ po enem izmed zgoraj navedenih načinov, do
petka 22.09 2017 do 15.00 ure

Janja Zalokar
od:

Aco Šuštar

Poslano:

25. september 2017 9:01
Janja Zalokar

Za:
Zadeva:
Priloge:

FW: Glasovnica

20L70922_I62L09jpg

V evidenco.
Lep pozdrav.

Aco šuštar

E

www.vodice.si

From: Xll

Subject

Glasovnica

Pozdravljen,
posredujem glasovnico dopisne seje.
Zlepimi pozdravi
Margareta Barle

1

Protokol
od:

Aco Šuštar
21. september 20L7 L6:L2
Protokol
FW: 3' dopisna seja občinskega sveta občine Vodice

Poslano:

Za:
Zadeva:

V evidenco

Lep pozdrov

Aco šuštor

E

www.vodice.si

From : Anton Kokalj [ma ilto :anton. kokalj@gmail.com]
Sent: Thursday, September 2L,2OL7 4:07 PM
To: Aco Suštar
Subject: Re: 3. dopisna seja občinskąa weta občine Vodice

Aco,
jazne morem sprintati glasovnice. Pošiljam pa svoj odgovor ZA.
Lep pozdrav,
Anton Kokalj

@

Dne 2I. september 2Ot7 l5:05je Aco Šuštar
Pozdravljen Tone,

napisaV_a:

Prejel sem mail brez vsebine in priponke.
Lep pozdľav.
Aco Šuštar
www.vodice.si

-----oľiginal Message----From : Anton Kokalj [mailto anton. kokal_i @, gmail. com]
Sent: Thuľsday, September 2l,20I7 l:54 PM
To: Aco Šuštar
Subject: Re: 3. dopisna seja občinskega sveta občine Vodice
:

19. 09' 17 je Aco Šuštaľ<aco'Sustaľ@vodiceś> napisal/_a:
> Spoštovane svetnice in svetniki lepo pozdľavljeni'

I

