
Številka: 032-0005/2018 
Datum: 26. 6. 2018 
  

Z A P I S N I K 
 
24. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila dne 19. 6. 2018, ob 18.00 uri, v sejni sobi 
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
 
Navzoči člani OS: Nevenka Dolgan, Mira Grm, Judita Oblak, Marija Pogorelc, Tina Kadunc, Nada 
Pavšer, Marko Marolt, Anton Pugelj, Alojzij Palčar in Jože Prijatelj.  
 
Ostali navzoči: 
- predstavniki občine: Janez Pavlin, župan, mag. Ivan Kenda, direktor, Jana Zajec, Klara Škrlj Debeljak; 
- Nadzorni odbor: Peter Žnidaršič, predsednik, Anica Žgajnar, Marija Samec, članici; 
- mediji: Bojan Novak, Naš kraj, Nejc travnik, Foto Travnik;  
- poročevalci: Samo Pajer, CSE Invest d.o.o., Alojz Kuplenk, ŠD Dobrepolje.  
- ostali navzoči: Andrej Turk, Klavdija Kastelic, Ana Krajnc, Sabina H. Lenarčič, Špela Selan. 
 
Odsotni: 
Barbara Brodnik, opravičeno, Peter Hočevar, neopravičeno. 
 
Na začetku seje je župan Janez Pavlin preveril sklepčnost Občinskega sveta. Seje se je udeležilo 9 
članov občinskega  sveta in s tem je bila sklepčnost zagotovljena. Svetnica Mira Grm se je seje 
udeležila ob 18:30 uri. 
 
Predstavnikom Občinskega sveta je bilo nekaj dni pred sejo dostavljeno gradivo za dodatno točko 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu. 
Župan je predlagal, da se točka obravnava kot prva, predlagal je tudi, da se vsem zunanjim 
poročevalcem omogoči prednostno obravnavo točk. 
 
V razpravi sta sodelovala Jože Prijatelj, predsednik Odbora za kmetijstvo, predlagal, da se z dnevnega 
reda umakne točka 5. Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN za razširitev kmetijskega gospodarstva 
Kastelic v naselju Cesta, ker od decembrske seje 2017 ni na nobenih novih podatkov, na dnevni red pa 
se doda Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup in se obravnava v 
prvem branju, saj obstoječi pravilnik ni več skladne z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Svetnikom je 
bilo gradivo poslano po elektronski pošti, in 
Alojzij Palčar, predsednik SPK, ki je poudaril, da kot priloga gradivu manjka zapisnik 6. izredne seje OS, 
o Sklepu za sklenitev pogodbe z odvetniško pisarno Turk, Občinski svet ni pristojen, oz. je to pristojnost 
župana, osebno pa sklenitvi pogodbe ne nasprotuje, če občinska uprava ugotovi izkazano potrebo. V 
zadevi OPPN Kastelic ni navedenih nobenih novih dejstev, oz. enkrat je bil ta sklep že umaknjen s seje,  
za obravnavo bi bila potrebna zaprta seja, Odlok o koncesiji koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti je bil podan naknadno, oz. prepozno. Kljub temu se strinja, da se ga 
sprejme.  
 
Župan je na vse v razpravi podane predloge odgovoril, in sicer se je strinjal, da se OPPN Kastelic 
pripravi še bolj podrobno. Glede podelitve koncesije zdravnikom je povedal, da je odlok usklajen tako 
z ZZZS in MZZ, ki sta nanj podala tudi soglasji. 
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Poudaril je, da je na 22. redni seji sprejeta sklepa za dodatni točki na tej seji (OPPN kamnolom 
Predstruge in igrišče Tisovec) zadržal, saj meni, da so navodila za OPPN Ministrstva za okolje jasna, za 
igrišče pa je bil podan odgovor na IJZ, vsebina je bila pregledana s strani NO, projekt še ni zaključen 
 
Župan je po razpravi svetnikom predlagal: 
 
Občinski svet Občine Dobrepolje umika z dnevnega reda naslednji dve točki. 
- Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN za razširitev kmetijskega gospodarstva Kastelic v naselju 
Cesta; 
- Predlog sklepa o odobritvi sklenitve pogodbe  za pravno sodelovanje z Odvetniško pisarno Turk d.o.o., 
za celotno področje občine, na letni ravni v znesku 20.000 EUR brez DDV. 
 
Na dnevni red se umesti točka: 
- Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup 
- Zapisnik 6. izredne seje OS 
 
Svetniki so glasovali o naslednjem predlogu dnevnega reda: 
1. Potrditev predloga zapisnika 23. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

(priloženo*); 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 21., 22. in 23. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

(priloženo*); 
3. Poročilo o izvedenih in planiranih delih v občini (priloženo*); 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 

z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021(priložen*); 
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 

na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem 
zavodu; 

6. Predlog Pravilnika o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup; 
7. Predlog Letnega programa športa skupaj z Pogoji in merili za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Dobrepolje za leto 2018 (priložen*); 
8. Volitve in imenovanja: 

8.1. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje; (priložen) 
9. Seznanitev s športno dvorano(*); 
10. Seznanitev z gradnjo vrtca; 
11. Pobude in vprašanja (priloženo*). 
 
SKLEP št. 1/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje umika z dnevnega reda naslednjo točko: 
Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN za razširitev kmetijskega gospodarstva Kastelic v naselju 
Cesta. 
Za potrditev je od navzočih 10 članov sveta,  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« je glasoval 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet.  
 
SKLEP št. 2/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje umika z dnevnega reda naslednjo točko: 
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Predlog sklepa o odobritvi sklenitve pogodbe  za pravno sodelovanje z Odvetniško pisarno Turk 
d.o.o., za celotno področje občine, na letni ravni v znesku 20.000 EUR brez DDV. 
Za potrditev je od navzočih 10 članov sveta,  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« je glasoval 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet.  
 
SKLEP št. 3/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme razširitev dnevnega reda z naslednjo točko: 
Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup. 
Za potrditev je od navzočih 10 članov sveta,  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet.  
 
SKLEP št. 4/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi razširitev dnevnega reda 24. redne seje, in sicer, da se točka 
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem 
zavodu, uvrsti na že predlagani dnevni red, po skrajšanem postopku.  
Za potrditev je od navzočih 10 članov sveta,  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 5.) Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v 
socialnovarstvenem zavodu 
Ivan Kenda je podal poročilo o že izvedenih postopkih in sodelovanju med Občino, ZZZS, ZZS in MZ. 
Pripravljeni Odlok je že usklajen in ima vsa potrebna soglasja, oz. čaka se še podpis ministrice za 
zdravje. Usklajeni akt je b8il takoj posredovan svetnicam in svetnikom. Po sprejemu akta n Občinskem 
svetu se objavi razpis za koncesijo na portalu. 
 
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: 
- Marko Marolt je pozdravil vse napore pri pridobivanju potrebnih soglasij in predlagal, da se akt čim 
prej potrdi, da bo koncesija čim prej podeljena. 
- Alojzij Palčar je poudaril, da je bil morda napačno razumljen pri navajanju dejstev, da je potrebno 
odlok čim prej sprejeti, saj se je predolgo pripravljal, glede na to, da je narejen copy-paste nekega 
drugega odloka, razpis naj bi šel ven že v maju, po pridobitvi količnika 0,5. Vprašal je, če je vsebino 2. 
člena predlagala občinska uprava. Predlagal je, da svoje mnenje na ta člen podajo tudi predstavnice 
zavodov, ipd.. 
- Ivan Kenda je Odgovoril, da je drugi člen predlaganega Odloka predlagal Robert Završnik, ZZZS, in ne 
občinska uprava. Občinska uprava je od meseca februarja 2018 vložila vse napore, za pridobitev 
dodatnega količnika, za drugega zdravnika. Ko je v mesecu maju koncesionar nepreklicno vrnil 
koncesijo, so bili vloženi dodatni napori, da bi jo podaljšal vsaj še za dva do tri mesece, a tega ni 
sprejel. ZD Grosuplje je preko Ane Krajnc, predstavnice sveta zavoda,  hitro odstopil vse količnike, oz. 
Občina ima sedaj na razpolago količnik 2, 29. Če bo Občinski svet za, lahko občina že konec tedna 
razpiše koncesijo. Predlagal je, da se na trud lahko gleda tudi pozitivno, ne vedno iskati same 
negativnosti. 
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- Župan je dodal glede količnikov, da koncesija ni zadeva, zacementirana za 15 let. Če je akt usklajen z 
ZZZS in MZ, ne vidi razloga po nadaljnji razpravi. 
- Nevenka Dolgan je predlagala, da se po vseh zapletih in naporih ter usklajenemu dokumentu, le-tega 
sprejme brez nepotrebne dodatne razprave. 
 
Župan je nato predlagal občinskemu svetu sprejem in potrditev naslednjih sklepov: 
 
SKLEP št. 5/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa 
splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu-po  skrajšanem postopku. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 6/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa 
splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v 1. obravnavi. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 7/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa 
splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v 2. obravnavi. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad10.) Seznanitev z gradnjo vrtca 
Župan je besedo prepustil Samu Pajerju, ki je podal poročilo o gradnji vrtca in postopki za obdobje od 
zadnje seje. 14. 6. 2018 je izvajalec naročnika obvestil o zaključku gradbenih del, oz. dokončana so bila 
skladno z rokom. Zaključuje se tudi montaža opreme. Določene spremembe so usklajene med 
naročnikom, uporabnikom in izvajalcem. Izvajalec opreme situacije zaradi pregleda še ni izdal. 
Predvideva se, da bo vloga za tehnični pregled vložena v začetku julija in da bo uporabno dovoljenje 
čim prej pridobljeno.  
Aktivnosti so usmerjene v pogodbene obveznosti, kar pomeni popolno predajo tehnične 
dokumentacije izvajalca za PID, ter vzdrževanje objekta. Zaključna situacija ne bo plačana, dokler ne 
bodo vsa dela izvedena, oz. bodo odpravljene vse morebitne napake. Naročnik pri vsaki situaciji zadrži 
tudi 5% te situacije. 
Kvaliteta gradnje in s tem tudi cena, ni primerljiva z gradnjo klasičnega objekta. 
 
V razpravi so sodelovali: 
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-Nevenka Dolgan je poudarila, da je bila navzoča na skoraj vseh koordinacijah in se zahvaljuje vsem, ki 
so v imenu naročnika budno spremljali gradnjo, s profesionalnim in ustreznim pristopom. Staršem in 
otrokom je zaželela, da naj objekt uporabljajo z veseljem in zadovoljstvom. 
- Marko Marolt je izrekel pohvale. 
- Alojzij Palčar je vprašal če je bil pogodbe in aneksa, podpisan še kak aneks. Zanimala ga je tudi, 
kakšna je bila cena odkupljenega zemljišča in cena opreme za vrtec. Dotaknil se je tudi požarne poti, 
ograje in morebitne dostave ob vrtcu.  
Samo Pajer, župan in Ivan Kenda so odgovorili na postavljena vprašanja. Cena odkupa na m2 ni bila 60 
EUR, kot se govori, ampak 18 EUR, skladno s cenitvijo, za kar je bila podpisana pogodba, izvedeno je 
bilo tudi plačilo. 
 
Ker je šlo za seznanitev, glasovanja o točki ni bilo. 
 
 
Ad7.) Predlog Letnega programa športa skupaj z Pogoji in merili za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Dobrepolje za leto 2018 
Župan je besedo predal Alojzu Kuplenku, predstavniku Zveze športnih organizacij Dobrepolje, ki je 
podal kratko predstavitev: 
Tako na zvezi kot tudi strokovnem svetu, je bil program LPŠ večkrat temeljito obravnavan in je prejel 
soglasno potrditev.   
 
- Judita Oblak, predsednica ODD, je svetnikom predstavila pripombe članov odbora na vsebino 
programa, še posebej pa je izpostavila 6. in 8. člen, v sam program pa so zajeta tudi sredstva, ki so 
predmet razpisa. Člani odbora so se strinjali, da se program LPŠ obravnava na seji. Podani so bili tudi 
predlogi popravkov vsebine in ti so bili do same seje tudi pripravljeni. Zato je Program LPŠ primeren za 
nadaljnjo obravnavo na seji OS. 
- Alojzij Palčar, predsednik SPK: na podan predlog ni bilo posebnih pripomb, saj je LPŠ usklajen s 
športniki. Denar je zagotovljen v proračunu. Poudaril pa je, da je v programu še vedno napisano 
spremljanje in izvajanje nalog LPŠ, čeprav tega v sprejetem odloku ni več, oz. se le-to plačuje iz 
proračuna. Opozoril je na to, da je gradivo obravnavano zelo pozno, glede na vse razpise, roke, 
pritožbe, ipd..  
 
V razpravi so sodelovali: 
- Marka Marolta je zanimalo, če so bile pripombe, podane na ODD, usklajene s športniki. 
- Alojz Kuplenk je potrdil, da so bile pripombe obravnavane in usklajene, tudi sprememba 8. člena, ki je 
govoril o investicijah, LPŠ pa pomeni samo nadzor nad delovanjem in izvajanjem programa.  
Na Zvezi je prišlo tudi do menjave vodstva, zato je prišlo do zastojev pri sprejemanju LPŠ. Ker člani niso 
profesionalci, je bilo potrebno veliko medsebojnih usklajevanj. Do izplačil sredstev, morajo vsa društva 
zalagati svoja sredstva, to pa ne zanima nikogar. 
- Jože Prijatelj je tudi vprašal glede podanih pripomb ter njihove obravnave in upoštevanja s strani 
Zveze športnih organizacij. Občinska uprava preko zunanjega izvajalca spremlja izvajanje LPŠ, zato ga 
zanima, kje je to opredeljeno v proračunu in na kateri postavki so zagotovljena sredstva. Menil je tudi, 
da dikcija, da začne Program LPŠ veljati naslednji dan po sprejemu na OS, ni pravilna, oz. začne veljati 
dan po objavi, ipd.. Poudaril je tudi, da je bil predlog, posredovan na ODD neusklajen z rebalansom in 
sploh ne bi bil sprejet, če ne bi bilo popravkov. Ločiti je potrebno med LPŠ, novo športno dvorano in 
vzdrževanjem objektov, saj so tako ločene tudi postavke v proračunu. 
- Alojzij Palčar je poudaril, da je imel podobno vprašanje v zvezi z 8. členom, kot ostali razpravljavci 
pred njim, a še vedno ni dobil odgovora. Zanimalo ga je, zakaj je med sprejemom odloka in pripravo 
LPŠ, minilo kar štiri mesece in bodo športniki v najboljšem primeru sredstva lahko koristili šele čez 2-3 
mesece,  
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- Ivan Kenda je opozoril, da je bila dikcija, da začne Program LPŠ veljati naslednji dan po sprejemu na 
OS, sprejeta in potrjena na seji SPK.  
- Župan je odgovoril, da je ves ta čas potekalo usklajevanje me pripravljavcem in športniki. Pripraviti bo 
potrebno nova merila na podlagi odloka, saj prihaja med posameznimi društvi tudi do napetosti. 
 
Župan je po razpravi predlagal občinskemu svetu sprejem in potrditev 
 
SKLEP št. 8/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Letni program športa skupaj s Pogoji in merili za 
sofinanciranje LPŠ v Občini Dobrepolje za leto 2018. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
  
 
Ad1.) Potrditev predloga zapisnika 23. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
Župan je odprl razpravo na  zapisnik 23. redne seje OS: 
- Nada Pavšer je podala obrazložitev glede svoje odsotnosti na 6. izredni seji Občinskega sveta. Ker je 
imela načrtovano potovanje v tujino, je prosila, če se ji izostanek na seji opraviči. 
- Župan je povedal, da opravičilo do same seje ali na seji ni bilo podano. 
- Alojzij Palčar je poudaril, da na prejšnji seji zahtevanih odgovorov na zastavljena vprašanja, ni 
priloženih (npr. pot pri Molku, podražitve investicij, izplačana sredstva komisiji na podlagi sklepa, 
ipd.,). 
- Župan je povedal, da je bilo glede izplačil komisiji za kamnolom Predstruge, izvedeno veliko 
sestankov. Gradivo bo poiskal. 
- Marko Marolt: na 7. strani, zaključni račun, je napaka pri nazivu odbora, namesto KMVI je potrebno 
navesti član OGI. 
 
Razprava na zapisnik 6. izredne seje OS: 
-Alojzij Palčar je preveril zapis ‘’zadolženost 1.300 EUR na glavo’’. 
 
Po razpravah, je dal župan zapisnika na glasovanje: 
 
SKLEP št. 9/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
s pripombami. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 10/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 



7 

 

Ad2.) Poročilo o realizaciji sklepov 21., 22. in 23. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
Župan je predal besedo Jožetu Prijatelju, ki je opozoril, da se pri vsebini same točke očitno prihaja do 
nesporazuma, in sicer naj bi bili na seznamu sklepi, ki niso realizirani, v gradivu pa so realizirani sklepi, 
ki tudi niso vsi navedeni. Po Poslovniku se naj pripravi seznam sklepov, ki niso bili realizirani. Popraviti 
je potrebno napako KŠN v KČN Bruhanja vas. 
- Marko Marolt je vprašal, če je npr. naveden Odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča in se ga s seje 
umakne, zakaj je potem realizacija NE? Ne pomeni, da je bil sklep sprejet, ni pa bil realiziran. Če sklep 
sploh ni bil sprejet (umaknjen), ga ni treba pisati na seznam. 
   
Ker je šlo za seznanitev, glasovanja o točki ni bilo. 
 
 
Ad3.) Poročilo o izvedenih in planiranih delih v občini 
Župan je podal obrazložitve na navedbe v tabeli. 
 
V razpravi so sodelovali: 
- Marko Marolt:  
- Pri protipoplavnih ukrepih je bilo že večkrat zaprošeno, da se doda tudi Videm. Najboljša bi bila nova 
vrstica, saj ni povezave s Kompoljami.  
Župan: Bo urejeno. 
- Avtobusna postaja Bruhanja vas naj bi bila izvedena do 1. septembra, se pa še čaka soglasje DRSi. 
Izvajalec je že znan? Zadeva se že dolgo vleče.  
Župan: Posega se na zasebna zemljišča, lastnik teh pa na DRSi tudi ureja dovoz na regionalno cesto. 
Izvajalec še ni izbran. 
- V vasi Cesta se vse že vleče zelo dolgo. 
Župan: Pripravljeno je vse, izvedba Elektra je bila obljubljena takoj po 1. maju, težave tudi z lastniki, ki 
niso dovolili prekopa, oz. pokablitve, premik TP, ipd.. 
- Protipoplavna zaščita na Vidmu. Začetek vgradnje protipoplavnih loput na kanalizaciji. V odgovoru je 
navedeno, da bo to v drugi polovici leta, v odgovoru na pobude pa je navedeno drugače, in sicer, da so 
postopki povezani z OPPN, oz. celovitim urejanjem območja. Nekatere stvari se lahko naredi že pred 
sprejetjem OPPN-ja. 
Župan: da. 
- Določiti je potrebno dan ogleda ZD Videm. 
Sreda, 20. 6. 2018. 0b 17.00 uri 
 
- Jože Prijatelj: 
- V Kompoljah naj bi bilo do 30.6. poglobljena cesta, oz. del javne poti.   
Župan: Cesta, oz. kanal je že. 
- Ali so osnove za projektno nalogo za protipoplavne ukrepe proti Logom že zaključene? Na vaškem 
odboru je bilo rečeno, da bo to narejeno zelo kmalu. Ali se na tem sploh kaj dela ali nič? 
Župan: Naloga je delno pripravljena in jo je potrebno še dokončati, saj je bilo glavno delo na ostalih 
področjih. Se pa zadeva ni ustavila. Bo naloga usklajena tud z VO Kompolje. 
- Rečeno je bilo, da je priključek Videm-Mala vas- Zdenska vas, zaključen. Zaradi transparentnosti 
poslovanja, bi rad videl končni znesek investicije. Tako bi bilo precej manj besed na občinskem svetu, 
ipd.. 
Župan: Križišče je fizično zaključeno, je pa dodatna še javna razsvetljava. Končne številke še ni. So pa 
odzivi s terena pozitivni, saj je križišče funkcionalno. 
- ZD Videm. Običajno je, ko gre najemnik ven iz prostorov, da uredi prostore, skladno s koncesijsko 
pogodbo. Če je pogodba podpisana, jo je potrebno upoštevati z obeh strani, skladno s 6. členom. 
Župan: ZD ni v tako slabem stanju, kot se razlaga naokoli. 
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- Alojzij Palčar: 
- Kje je v tabeli projekt za pitno vodo Vodice? 
Župan: Projekt je narejen. Predstavljen bo vaškemu odboru Vodice. Možnost je, da se ta vodovod 
spravi delno v kohezijo Suhokranjski vodovod. Medobčinsko se pripravlja umestitev še nekaterih delov 
vodovodov po vseh občinah  v skupni projekt. 
- Kanalizacija Kompolje. Se bo ob gradnji Suhokranjskega vodovoda izvedel tudi tlačni kanalizacijski 
vod? V proračunu je 156.000 EUR. 
Župan: Da. Sočasnost gradnje. 
- TP Cesta. Župan razlaga eno varianto, ljudje pa razlagajo drugo. Torej, ljudje lažejo. 
Župan se je opravičil za zamudo, saj je hitrost izvedbe odvisna od Elektra. 
- Asfaltiranje LC v Predstrugah po izgradnji kanalizacije v dolžini 100 metrov. Je mišljena cesta mimo 
železniške postaje? 
Župan: Ne. Gre za odsek pri Hočevarju, ki ga lani decembra ni bilo moč asfaltirati. 
- Kje je avtobusna postaja v sklopu železniške postaje v Predstrugah? Iz tabele ni razvidna. 
Župan: Nasproti železniške postaje je avtobusno postajališče narejeno skladno z normativi. Potekajo še 
pogovori o gradnji postajališča na drugi strani ceste, možna je izvedba v obliki rondoja. Ko bo projekt 
zaključen, bomo skušali pridobiti vsaj služnost od SŽ. 
- Ogrevanje na Zdravstveni postaji Videm. Nič se ne dela. Da ne bo prepozno, kot je bilo pretekla leta. 
Župan: Izvedba je naročena. Obstajata dve možnosti. Prva je priklop na ogrevanje v Jakličevem domu, 
gre za dodatnih 50 metrov in je cenejša od popolne sanacije kotlovnice v ZD. Energent v Jakličevem 
domu je potrebno zamenjati, oz. razlika v ceni je lahko tudi do 20%. Analiza se dela. 
- Kako poteka sanacija gozdov po vetrolomu? Koliko je bilo iz gozdov odpeljanega lesa? Pogreša 
normativne akte, v katerih je opredeljeno tudi vloženo delo. 
Župan: Od Zavoda za gozdove odločbe še ni. 
- Ali je pravilnik o nagradah še vedno v delu. Se je zelo mudilo. Kje so vzroki za tak presledek? Bo vse 
na zadnji seji vse? 
Župan: Se bomo potrudili, da bo na septembrski seji. 
- Odlok o javnih gospodarskih službah. Dvakrat je bil že na dnevnem redu pod nujno. Je bilo to takrat 
tako samo napisano ali ga sploh Občina ne potrebuje? 
Župan:Odlok je bil velikokrat podan na sejo pa je bil vedno znova umaknjen z dnevnega reda, tako v 
prejšnjem kot sedanjem mandatu. 
- Zdravstvo v tabeli ni omenjeno tudi z besedo. Ali bo po 1.7., ko Primarna praksa zaključi svoje delo, 
stanje tako, kot je na današnji dan, in bodo prišli novo 4 zdravniki na neprebeljeno, neočiščeno, na 
stanje pohištva, sanitarne opreme, ipd..  
- Ali se bo v ta ZD še kaj vlagalo v tem času, dokler ne pridejo? Stanje je katastrofalno.   
- Bo dovolj prostora za dva zdravnika, interes pa je dobiti še otroškega zdravnika? Interes zdravnice je 
izražen.  
- So sredstva za nujna vzdrževalna dela zagotovljena z rebalansom proračuna? 
Župan: Zdravstvo je področje, na katerem se v zadnjem času zelo veliko dela. Svetnike vabi na ogled 
objekta in prostorov, kje bodo lahko videli, da ni vse tako črno, kot se prikazuje. Pred enim letom in pol 
je bil ZD Videm prebeljen. Prav tako je z opremo, ki ni tako slaba. Sredstva v višini 20.000 EUR so 
zagotovljena v proračunu. 
 
- Nada Pavšer: 
- Zaščita jaška pri priključku LC z Vodic na regionalno cesto pri zavijanju proti Ponikvam z zaščitno 
ograjo. 
 
 
Ad4.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 
2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021 
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Župan je predstavnikom Občinskega sveta podal obrazložitve sprememb posameznih proračunskih 
postavk. 
 
- Judita Oblak, predsednica ODD, je predstavila stališča odbora. Povedala je, da so pojasnila na 
vprašanja dobili (subvencioniranje najemnine stanovanj, JVIZ dodatni stroški, vprašanje glede 
seštevanja zneskov v NRP-jih, se seštevajo ali ne, ipd.). Ker so bili odgovori na vsa zastavljena 
vprašanja podani, je gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu. 
- Jože Prijatelj, predsednik OK, je povedal, da so bile obravnavane postavke s področja kmetijstva. 
Nekateri odgovori so bili podan že med sejo. predlog rebalansa je primeren za obravnavo na seji OS. 
- Marko Marolt, član OGI, je poudaril, da so na odboru obravnavali vse sprememb na postavkah, ki so 
povezani z izvajanjem gospodarskih dejavnosti, posebnih pripomb ni bilo in sprejet je biol sklep, da je 
gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo. 
- Alojzij Palčar, predsednik SPK, je poudaril, da je pričakoval, da bodo zaradi veljavnosti 3. člena odloka 
do seje določene številke (zadolževanje) popravljene, saj drugače odlok ni veljaven. Kar pa je bilo 
obrazloženo na seji SPK je s spremembami primerno za obravnavo. 
 
V razpravi, ki jo je odprl župan, so sodelovali: 
- Jože Prijatelj: znesek za odlov živali, oz. zavetišča, sterilizacija in kastracija psov in mačk. Realizacija je 
slaba, oz. izvajanje te postavke pri občanih ne gre. Stališče odbora je, da bi se v glasilu Naš kraj 
obveščanje izvajalo bolj pogosto. Glede izvajanja zimske službe, je bila postavka povečana samo na 
lokalnih cestah, na javnih poteh pa ne, kar je nelogično, saj je dosedanja raba sredstev praktično 
izenačena. Glede subvencioniranja najemnin stanovanj, ga je zanimalo, oz. je podal pobudo, če ti 
lastniki, ki dajo stanovanja v najem, plačujejo drugačna nadomestila po NUSZ? Smiselno je preveriti, 
da se vsaj del sredstev vrne nazaj v proračun. 
- Župan: Zimska služba je bila na LC načrtovana nižje, na JP pa je realizacija nižja in bodo sredstva 
verjetno zadostovala. Lastniki stanovanj plačujejo stanovanja skladno z NUSZ, najemnina pa je stvar 
druge zakonodaje. 
- Alojzij Palčar je ponovno poudaril, da zadolževanje v proračunu ni pravilno prikazano. Pri koncesiji za 
lov je poudaril, da gre za dveletno koncesnino, saj se je v proračunu pojavilo še 1000 EUR, denar s 
strani države pa je točno določen. Za zdravstvo je namenjenih 20.000 EUR, kar je občutno premalo, oz. 
v primerjavi z zavetiščem, kjer je bilo v zadnjih 9 letih namenjeno 22.000 EUR. Nadzora nad izvajanjem 
dela koncesionarja s strani občine, oz. za to pooblaščenih oseb, ni bilo. Projekti so naravnani zelo 
volilno, zelo všečno. 
- Župan: sredstva, ki jih dobimo od države za lov za preteklo leto, so namenjena za točno določen 
namen. Volilna kampanja se začne 30 dni pred volitvami. 
 
Župan je predlagal razpravo na podane amandmaje. Poudaril je, da bodo vse številke v rebalansu 
popravljene in tako gradivo bo poslano v uradno objavo v Uradnem listu. Ker razprave ni bilo, je 
predlagal glasovanje o amandmajih (priloga zapisniku*): 
 
SKLEP št. 11/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma številka 1.  
Od navzočih 10 svetnikov so:  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 12/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma številka 2.  
Od navzočih 10 svetnikov so:  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
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»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 13/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma številka 3.  
Od navzočih 10 svetnikov so:  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 14/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 
2021.  
Od navzočih 10 svetnikov so:  
»ZA« je glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« je bil 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad6.) Predlog Pravilnika o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup 
- Župan je predal besedo predlagatelju pravilnika, Jožetu Prijatelju. Ta je poudaril, da je bil na Odboru 
za kmetijstvo sprejet sklep, da se predlagani pravilnik obravnava. Obrazložil je, da ga je do konca 
mandata še možno sprejeti. Pravilnik je usklajen s trenutno veljavno zakonodajo. Trenutne pogodbe, 
ki veljajo tri leta, se iztečejo v letu 2019. Pripravi se novi razpis in nove pogodbe, oz. tistim, ki zemljišča 
že obdelujejo pa se pogodbe lahko podaljšajo na 10 let. 
Župan je opozoril, da se pravilnik sprejema samo v enem branju. 
Jože Prijatelj je poudaril, da se je pričakoval odgovor strokovne službe, oz. da bi se med prvim in 
drugim branjem, zbrali ustrezni predlogi. Zahteva odbora je bila tudi, da bi morali danes na mizo dobiti 
podatke, koliko iz tega naslova pridobi občina prihodka na parcelah, ne po najemnikih, skladno z 
GDPR. Podatkov žal ni bilo. 
- Alojzij Palčar, predsednik SPK, je poudaril, da je občan poslal omenjeni Pravilnik na Občino že pred 
meseci. Pravilnik bi se naj obravnaval v dveh branjih zato, ker so ga svetniki dobili na mizo. Do drugega 
branja se naj pripravi register najemnih in zakupnih pogodb, preveri se tudi cenik. Predlagal je 
popravke 3. alineje 2. člena. Pričakovati je popravke med 1. in 2. branjem, amandmaje, ipd.. Cenik naj 
se objavlja na spletni strani Občine, potrjuje pa se ga npr. s proračunom za vsako leto. 
- Župan: ker se pravilnik sprejema samo v eni obravnavi, je predlagal, da gre na tej seji samo za 
seznanitev. Podajo se predlogi in pripombe, ki se uskladijo do naslednje seje, na kateri se obravnava in 
sprejme. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal datum 30. 7. 2018, do katerega se podajo vse pripombe ter 
pridobi mnenje ustrezne strokovne službe. 
 
SKLEP št. 15/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje se seznani s Predlogom Pravilnika o oddajanju kmetijskih zemljišč v 
lasti Občine Dobrepolje v zakup. Pripombe je možno podati do 30. 7. 2018. 
Od navzočih 9 svetnikov so:  
»ZA« je glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni bil nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
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Ad8.) Volitve in imenovanja: 
8.1.  Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje 

- Marko Marolt, predsednik KMVI, je svetnikom povedal, da se je komisija sestala pred to sejo in 
obravnavala prispele vloge. KMVI predlaga v potrditev Občinskemu svetu naslednje kandidate: 
- Hartman Andraž, predsednik občinske volilne komisije, 
- Hartman Samec Nina, podpredsednica občinske volilne komisije. Marko Marolt je ob tem poudaril, 
da je pogoj za pod/predsednika ustrezna izobrazba pravne smeri.).  
Za Člane so predlagani naslednji kandidati: Marta Šuštar, Miha Jaklič in Ivan Štrubelj, za njihove 
namestnike pa: Uroš Gačnik, Andreja Novak in Boštjan Založnik. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala: 
- Nevenka Dolgan, ki se je oglasila kot predsednica Občinskega odbora DESUS. Po pregledu podanega 
predloga ugotavlja, da ima vsaka stranka po 2 člana, pod/predsednik volilne komisije sta celo mož in 
žena. Zanimalo jo je, zakaj predlog DESUS-a ni bil upoštevan? Želi pridobiti zapisnik KMVI in pisni 
odgovor na zastavljeno vprašanje zaradi nadaljnjih postopkov pri Službi za lokalno samoupravo, ker se 
ji ta odločitev ne zdi korektna. 
- Alojzij Palčar ji je odgovoril, da bi se bila lahko v primeru nasprotovanja prijavila sama, saj ima 
ustrezno izobrazbo, oz. podani so bili kar trije razpisi, ki so bili enaki, iskalo pa se je univ. dipl. prav.. Na 
seji SPK so bili sprva podani sklepi,  vezani na neustrezne prijave, ki so se s korespondenčno sejo nato 
odpravili, ko je bila podana ustrezna prijava na razpis. Sklep se objavi v uradnem listu, biti v zakonu pa 
v tem primeru ni konflikt interesov. 
 
SKLEP št. 16/24R/2018:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Dobrepolje.  
Od navzočih 10 svetnikov so:  
»ZA« je glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« je bil 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad9.) Seznanitev s športno dvorano 
Župan je predal besedo Ivanu Kenda, ki je navzoče seznanil s postopki, ki potekaj v zvezi z gradnjo 
nove športne dvorane, in sicer: do 31. 5. 2018, je bila na UE Grosuplje vložena vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, za katerega pridobitev se računa sredina meseca julija. Izvedba po rumeni 
knjigi FIDIC omogoča neposredno sodelovanje naročnika pri pripravi projekta, ki po pridobljeni 
ponudbi stane 92.000 EUR. Začenja se z geomehanskimi deli. Potekajo tudi priprave na prestavitev 
(pokablitev) nadzemnega SN in prestavitev NN elektrovoda ob šoli, izvedba priključka na toplovod, 
vgradnjo MKČN. pridobljena so bila vsa ustrezna soglasja, sklenjena je bila pogodba s SID banko, 
oddana je bila vloga na Eko sklad. Pred gradnjo je potrebno urediti tudi varstvo pri delu, razpisati 
nadzore in PIS. 
 
K razpravi se je prijavil Alojzij Palčar, ki je vprašal od kod znesek za projekt za ŠD, koliko bo stal nadzor, 
glede na gradnjo podobne dvorane na Rakeku. Ministrstvo za šolstvo je objavilo samo en razpis, kar 
pomeni, da bo 200.000 EUR zmanjkalo. 
Ivan Kenda je odgovoril, da je bila v razpisni dokumentaciji za ŠD že podpostavka projekt. Glede 
nadzora bo objavljen razpis, zneski zanj pa so določeni skladno z IZS in GZO. Občina Cerknica je za 
dvorano na Rakeku, najprej sama izdelal projekt, šele nato je šla na razpis po rumeni knjigi FIDIC. 
Škoda je, da se večina svetnikov decembra 2017 ni udeležila ogleda te dvorane, kjer so bile podane vse 
informacije v zvezi s projektom, stroški, ipd.. Ministrstvo je objavilo en razpis, gre pa za sofinanciranje 
obnove obstoječih dvoran, septembra pa naj bi bil tudi razpis za sofinanciranje novogradenj. Občina se 
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bo prijavila na vse možne razpise. Ivan Kenda Pričakuje se tudi vsaj malo pozitivne volje na strani 
nekaterih svetnikov, predvsem Alojzija Palčarja, saj se pri dosedanjih štirih projektih (vrtec, kotlovnica, 
športna dvorana in koncesija za zdravnika) čuti sama negativnost, oz. Alojzija Palčarja je vprašal če ima 
ustrezne licence (ZJN-3, GZ-1, ipd.), potrebne za izvajanje in vodenje razpisov na področju gradenj, 
ipd.. V Bruslju je za Slovenijo namenjenih veliko sredstev, ljudje na oblasti pa po navadi še sestavnih 
delov proračuna ne poznajo, ipd. 
Župan je dopolnil, da obstoječa telovadnica sploh ne ustreza več normativom in upa,da bo ministrstvo 
že na podlagi tega primaknilo še kaka dodatna sredstva. Otvoritev ŠD Rakek bo 20. septembra 2018. 
Vabljeni k ogledu. 
 
Ker je šlo za seznanitev, glasovanja o točki ni bilo. 
 
 
Ad 11) Pobude in vprašanja* 
*vsi odgovori na postavljene pobude in vprašanja so podani kot gradivo pod točko Pobude in vprašanja! 
 

Župan je odprl razpravo, v katero so se vključili: 
 
Judita Oblak: 
82/18-Pobuda: Igrišče pri poli v Ponikvah. S strani staršev je bila opozorjena glede vzdrževanja igral, 
oz. leseni deli bi morali biti ponovno zaščiteni in premazani. Če še ni bilo narejeno, naj se naredi do 
počitnic. 
S strani staršev je prišla pobuda na Občino, da bi starši sami prebarvali lesene dele. Dogovorjeno je bilo 
tudi s strani podjetja Mix d.o.o., da občina nabavi premaze, vendar so si starši premislili.  
 
Alojzij Palčar: 
83/18-Pobuda: Kamnolom Predstruge dela preko delovnega časa. Župan je bil o tem obveščen. Stanje 
se ni spremenilo. Odgovor se naj poda kar vaščanom. 
Občinska uprava je poslala dopis na upravo KPL d.d.. Odgovora še nismo prejeli. 
 
84/18-Pobuda: Zdravniki. Zamenjave in nadomeščanja zdravnikov v ZD Videm. Vse občane in druge se 
naj obvesti na spletu, Naš Kraj, Zeleni val, ipd.. o novem urniku delovanja zdravnikov. 
Obveščanje je bilo izvajano sproti. 
 
85/18-Pobuda: Fontana pred Občino je stala 12.000 EUR in ne deluje. Kaj se bo naredilo? 
Pri fontani je potrebna investicija v novo črpalko in filter za čiščenje. Žal teh sredstev v letošnjem 
proračunu ni zagotovljenih. 
 
86/18-Pobuda: Križišče pri Molku. Želi pridobiti vse podatke. Končni znesek in osnovna pogodba se 
močno razlikujeta. Če ne bo posredoval informacijo javnega značaja. 
Pogodbena vrednost rekonstrukcije priključka LC Videm-Zdenska vas na RC Mlačevo-Rašica je bila 
86.036 EUR, ki pa se je povečala zaradi v projektu nepredvidenih del in dodatnih del.  Kot npr. zahtev 
naročnika (granitni robniki, izvedba podpornega zidu namesto škarpnikov, ureditev kanalizacijskih 
priključkov za sosednje objekte, dodatnih meteornih jaškov) in DRSi (dodatna rekonstrukcija dela ceste 
cca 30 m). Vrednost končne situacije ureditve je 133.485 EUR. Tako dodatna del kot količine je potrdil 
gradbeni nadzor. 
Vse ustrezne postopke oddaje naročila je vodilo JKP Grosuplje, d.o.o., saj je občina  JN oddala v okviru 
notranjega naročniškega razmerja.  
Brez navedenih dodatnih del, investicije ne bi bilo mogoče uspešno dokončati, saj občina ni mogla 
mimo naknadnih  zahtev lastnika sosednjega zemljišča in DRSI. Komisija DRSI, ki si je rekonstrukcijo 



13 

 

obravnavanega priključka 12.7.2018 ogledala na terenu, na izvedbo del ni imela bistvenih pripomb, kar 
je razvidno iz priloženega zapisnika, ki vsebuje vse ključne podatke o investiciji. 
 

87/18-Pobuda: Čebelarji so že večkrat posredovali vlogo za vzorčni čebelnjak. Predsednik čebelarjev 
trdi, da mu je dal župan v času uradnih ur na voljo samo eno minuto. 
Župan je predsednika sprejel in se je strinjal s predlogom. 
 
88/18-Pobuda: Suha hlodovina v Predstrugah. Zardi poplavnega območja obstaja nevarnost. Baje 
obstaja pogodba, zato ga zanima, koliko dobi Občina od najema tega prostora? 
Pogodba je bila podpisana za čas urejanja železniškega platoja in perona. Zato v pogodbi ni 
opredeljenih financ.  
 
89/18-Pobuda: NUSZ. Stari odlok je v več delih protizakonit. So bili na DURS posredovani podatki tako, 
kot v preteklih letih ali po odloku? NO je ugotovil, da Občina kamnolomu v več letih ni zaračunala 
150.000 EUR. Ali so odločbe za 2018 korigirane glede na priporočila NO ali so bile izdane po istem 
vzorcu kot pretekla leta? 
Podatki so bili posredovani na FURS enaki kot leta 2017, z isto vrednostjo točke NUSZ. Kvadratura, ki je 
obračunana KPL d.d. je določena na podlagi dovoljenja za izkoriščanje rudnin. 
 
 
 
 
Seja se je končala ob 2205. 
 
 
 
Zapisal:                       Predsedujoči 
mag. Ivan Kenda          Janez Pavlin 
                  Župan 
 
 
 
 
 
 
 
Op.: Zapisnik je narejen po video zapisu, katerega povezava je na: https://www.youtube.com/watch?v=YduRGIwDS2c&feature=youtu.be 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YduRGIwDS2c&feature=youtu.be

