O B Č I N A

D O B R E P O L J E

Videm 35, 1312 Videm -Dobrepolje, telefon: 01 786 70 10,
telefaks: 01 780 79 23, e -pošta: obcina.dobrepolje@siol.net
Številka: 032-0008/2018
Datum: 16. 10. 2018
NI POTRJEN
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila dne 2. 10. 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, Peter Hočevar in Jože Prijatelj.
Ostali navzoči:
- predstavniki občine: Janez Pavlin, župan, mag. Ivan Kenda, direktor, Jana Zajec, Živa Novak, Simona
Langerholc;
- 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., Štefan Čampa, koncesionar ZD Videm.
- ostali navzoči: Fadil Mušinović, Nejc Travnik.
Odsotni:
Barbara Brodnik, opravičeno.
Na začetku seje je župan Janez Pavlin preveril sklepčnost Občinskega sveta. Seje se je udeležilo 11 članov
občinskega sveta in s tem je bila sklepčnost zagotovljena.
Svetnikom je predstavil dnevni red in odprl razpravo, v kateri sta Alojzij Palčar in Jože Prijatelj predlagala
dodatno točko, in sicer zaprtje vrtca Ciciban v Kompoljah.
Župan je po razpravi svetnikom predlagal, da glasujejo: Občinski svet Občine Dobrepolje na dnevni red
doda naslednjo točko: zaprtje vrtca Ciciban v Kompoljah.
SKLEP št. 1/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje se je seznanil z zaprtjem vrtca Ciciban Kompolje.:
Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN za razširitev kmetijskega gospodarstva Kastelic v naselju
Cesta.
Za potrditev je od navzočih 11 članov sveta,
»ZA« glasovalo 4 članov sveta.
»PROTI« je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Svetniki so glasovali o naslednjem predlogu dnevnega reda:
1. Potrditev predloga zapisnika 24. redne seje, 10., 11. in 12. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje (priloženo*);
2. Poročilo o realizaciji sklepov 21., 22. in 23. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje (priloženo*);
3. Poročilo o izvedenih in planiranih delih v občini (priloženo*);

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 v obdobju od 1.1.
Predlog pravilnika o priznanjih;
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje (*priložen);
Predlog Sklepa o odpisu terjatev– najemnina hiše ob šoli (**);
Predlog prenosa lastništva iz Občine Dobrepolje v javno dobro – pločnik Videm (**);
Zaključno poročilo Nadzornega odbora (priložen*);
Seznanitev z zdravstvom v občini;
Seznanitev s športno dvorano;
Seznanitev s končnim poročilom gradnje vrtca;
Pobude in vprašanja (priloženo*).

SKLEP št. 2/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje:
Za potrditev je od navzočih 11 članov sveta,
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.
»PROTI« sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

Ad1.) Potrditev predloga zapisnikov 24. redne seje in 10. in 11. in 12. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Dobrepolje
Župan je odprl razpravo na zapisnik 24. redne seje OS:
V razpravi so sodelovali Peter Hočevar, Alojzij Palčar in Jože Prijatelj.
-Peter Hočevar je zatrdil, da je svojo odsotnost za to sejo opravičil;
-Alojzij Palčar je menil, da brez amandmajev zapisnik ni popoln;
-Jože Prijatelj je opozoril na vsebinska napake na 5. in 7. strani zapisnika.
Župan je predlagal glasovanje o zapisniku. Odredil je 5 minutno pavzo, da se dodajo manjkajoči
amandmaji. Po dopolnitvi je bilo izvedeno glasovanje o zapisnikih. Dodatne razprave ni bilo:
SKLEP št. 3/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje s popravki.
Od navzočih 11 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 4/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog zapisnika 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje s popravki.
Od navzočih 11 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 5/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog zapisnika 11. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje s popravki.
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Od navzočih 11 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 6/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog zapisnika 12. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje s popravki.
Od navzočih 11 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ad 10.) Seznanitev z zdravstvom v občini
Po županovem uvodu je Štefan Čampa, dr. med., nosilec prve podeljene koncesije za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, občinskemu svetu podal svoj pogled in vtise o opravljanju dela v ambulanti po
prvih dveh mesecih.
Mag. Ivan Kenda je navzočim podal informacije o pridobivanju soglasij na ZZZS in MZZ ter postopkih za
izbiro koncesionarjev. Poudaril je tudi, da kljub vsemu vloženemu trudi, ni bilo čutiti kakega velikega
zadovoljstva nad opravljenim delom.
V nadaljnji razpravi so sodelovali marko Marolt, Nevenka Dolgan, Judita Oblak, Jože Prijatelj, Alojzij
Palčar, Tina Kadunc in Nada Pavšer: Vsi so poudarili, da so veseli, da je na Vidmu spet zdravnik. Upajo
tudi, da bo delo potekalo čim bolj normalno, da bodo vsi podatki o pacientih kompatibilni tudi za nazaj,
da bo objekt doživel posodobitve in prenove ter dodatnih zdravstvenih programov.
Ker je šlo za seznanitev, glasovanja o sklepu ni bilo.

Ad 12.) Seznanitev s končnim poročilom gradnje vrtca
Župan je predal besedo nadzoru, g. Samu Pajerju, ki je občinskemu svetu predstavil končno poročilo o
gradnji vrtca tako besedno kot tudi s projekcijo.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Marko Marolt, Nada Pavšer, Alojzij Palčar, Nevenka Dolgan in Tina
Kadunc.
Poudarjeno je bilo, da je bil objekt izveden skladno z IP, oz. so bila zaradi aneksa pridobljena tudi
nepovratna sredstva. Na vse možne napake, nedoslednosti in nepravilnosti v skoraj 10 letnem obdobju
projekta, je navzoče opozoril Alojzij Palčar.
Ker je šlo za seznanitev, glasovanja o sklepu ni bilo.

Ad 9.) Zaključno poročilo Nadzornega odbora
Župan je besedo predal predsedniku Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, Petru Žnidaršiču, ki je
predstavil vsebino končnega poročila (vrtec Ringaraja, notranja revizija Občine in JVIZ OŠ Dobrepolje,
prihodki in odhodki glasila Naš kraj, ipd.). Opozoril je na visoko tveganje pri visokem presežku javnega
zavoda JVIZ OŠ Dobrepolje, v višini skoraj 153.000 EUR, svetniki pa morajo odločiti, kako se ta sredstva
prerazporedijo. Prav tako je opozoril na neizterjana sredstva in odprte postavke Občine v višini 370.000
EUR, pri čemer ustrezni mehanizmi niso vzpostavljeni, prav tako niso bila izvedena vsa priporočila revizij.
Na koncu se je zahvalil občinski upravi za vzorno sodelovanje. Tudi župan se je zahvalil predstavnikom
nadzornega odbora za delo v tem mandatu.
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Nevenka Dolgan, Jože Prijatelj, Alojzij Palčar, Judita Oblak, Marko Marolt in Nada Pavšer, so sodelovali
v razpravi in so predsedniku NO in županu zastavili vprašanja v zvezi vsebino končnega poročila, na
katera so bili podani odgovori.
Alojzij Palčar je izpostavil, da občinska funkcionarka dolguje občini 2000 EUR, oz. ga zanima, kdo jo ščiti?
Mag. Ivan Kenda pa je Alojzija Palčarja vprašal, kakšna je njegova obrazložitev informacije javnega
značaja, ki mu je bila podana 10. 9. 2018, oz. kako lahko njegova žena, žena občinskega svetnika funkcionarja, lahko preko različnih podjetjih v njeni lasti pridobiva občinska sredstva preko različnih
društev na področju kulture in jih hkrati vodi kot umetniški vodja, računovodja, ipd.? Kako so lahko
sedeži nekaterih društev in podjetij lahko na istem, tj. njegovem domačem naslovu? Kako to, da prejeti
prejemki s strani občine niso ustrezno knjiženi, davki niso odvedeni, ipd.? Opozoril je na določila 135.
člena ZintKPK, v katerem sorodniki in partnerji pri koriščenju sredstev ne smejo sodelovati, ipd..
Župan je po razpravi predlagal občinskemu svetu sprejem in potrditev
SKLEP št. 7/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje se je seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru o
namenskosti, zakonitosti in smotrnosti razpolaganja s premoženjem Občine Dobrepolje.
Od navzočih 11 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad. 3) Poročilo o izvedenih in planiranih delih v občini
Župan je podal obrazložitev priloženega gradiva. V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: Jože Prijatelj,
Marko Marolt, Nada Pavšer, Peter Hočevar, Alojzij Palčar. Županu so zastavili vprašanja v zvezi s
pridobivanjem ustreznih soglasij, načrtovanjem, prostorskim načrtovanjem, protipoplavnih ukrepih,
izvajanjem ukrepov in investicij na vseh področjih, notranjem poslovanju občine, ipd..
Ker je šlo za seznanitev, glasovanje ni bilo potrebno.

Ad. 4) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018, v obdobju 1.1. do 30.6.2018
Župan je občinskemu svetu predstavil rabo sredstev po dvanajstinah v prvem polletju.
Predsedniki odborov, Judita Oblak, Peter Hočevar, Jože Prijatelj. Vsi so opozorili na veliko porabo
sredstev na nekaterih proračunskih postavkah, na nekaterih pa je bilo porabljenih le nekaj odstotkov
sredstev, kar pomeni slabo realizacijo in nerealiziranje sklepov Občinskega sveta.
Po poročilih je odgovoril na vsa vprašanja in pobude.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, so svetniki glasovali o točki:
SKLEP št. 8/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrepolje za leto
2018, v obdobju 1.1. do 30.6.2018.
Od navzočih 11 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad. 5) Predlog pravilnika o priznanjih
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Župan je Občinski svet seznanil s tem, da je bil pripravljen čistopis, v katerem so bile upoštevane
pripombe, podane v prejšnji obravnavi.
Judita Oblak, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je svetnikom predstavila sprejete sklepe
odbora, predloge in predlagane popravke vsebine.
Jože Prijatelj, Marko Marolt in Alojzij Palčar so opozorili na različna poimenovanja in neusklajeno
vsebino posameznih členov, oz. predlog pravilnika ni usklajen dovolj dobro in ne upošteva vseh
predlogov, čistopisa, ipd.. Predlagali so, da se ponovno obravnava na eni izmed sej.
Pripravljavka, Nevenka Dolgan je odgovarjala na zastavljena vprašanja in pripombe.
Župan je po razpravi umaknil točko.

Ad. 6) Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje.
Župan je navzočim predstavil, da je sklep skladen z volilno zakonodajo. Razprave ni bilo.
Župan je po razpravi predlagal občinskemu svetu sprejem in potrditev sklepa.
SKLEP št. 9/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2018 v Občini Dobrepolje.
Od navzočih 8 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 8 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad. 7) Predlog Sklepa o odpisu terjatev-najemnina hiše ob šoli.
Župan je poudaril, da gre za 20 let staro zadevo in predlagal, da se terjatve odpišejo. V hiši ni nikogar že
od leta 2003. V razpravi je sodeloval Jože Prijatelj, ki je poudaril, da občinska uprava ne izvaja ustreznih
izterjav, kar je poudarjeno tudi v končnem poročilu NO.
Župan je po razpravi predlagal občinskemu svetu sprejem in potrditev sklepa.
SKLEP št. 10/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o odpisu terjatev, do dolžnice iz naslova neplačil
najemnine za stanovanje Videm 69, 1312 Videm Dobrepolje, za znesek 5.170,61 EUR (s pripadki).
Od navzočih 10 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 8 članov sveta.
»PROTI« je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 8) Predlog prenosa lastništva iz Občine Dobrepolje v javno dobro-pločnik Videm.
Nasproti avtobusne postaje so se uredile zemljiškoknjižne zadeve. Gre za tri parcele, ki jih je občina
pridobila. V razpravi je Alojzij Palčar opozoril, da mora gradivo vsebovati tudi ustrezno slikovno gradivo.
Po razpravi je župan predlagal glasovanje o točki.
SKLEP št. 11/25R/2018:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih ID znak: parcela 1799 51/5, ID znak: parcela 1799 51/6 ter ID znak: 1799 51/8.
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Od navzočih 9 svetnikov je:
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad. 11) Seznanitev s športno dvorano
Mag. Ivan Kenda je svetnikom predstavil trenutno stanje na gradbišču, kjer je bila izvedena pokablitev
SN in NN elektro voda, dopolnjena je bila vloga za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada, vse je
pripravljeno za izvedbo temeljenja. V roku enega meseca je predvidena položitev temeljenga kamna.
Razprave ni bilo.
Ker je šlo samo za seznanitev, glasovanje ni bilo izvedeno.

Ad. 13) Pobude in vprašanja
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali:
Tina Kadunc:
- umestitev točke na sejo, kjer se uskladi stopnja DDV in novi cenik za glasilo Naš kraj, morda še v tej
sestavi;
- svet staršev je zasedal v novi sestavi in je bila izpostavljena tudi kvaliteta vrtčevske hrane, zato predlaga
sklic sestanka na to temo, kjer se pregledajo jedilniki in se priprava prehrane uredi;
Jože Prijatelj:
90/18- v odloku in spremembah odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje iz leta 2015 je napisan tudi
okoliš sosednjih šol. Šolski kombi vozi otroke s Tisovca. Je ta strošek upravičen ali ne? Kdo to plačuje?
91/18- zaprtje vrtca v Kompoljah. Zadeva je bila nekorektno izpeljana. Kljub zbranim podpisom
in peticiji, ne občina ne ravnatelj nista o tem obvestila staršev. Ravnatelj je naredil samo izračun. Bila je
izvedena tudi dodatna zaposlitev!?
Nada Pavšer:
92/18- hrana v vrtcu ni tako kvalitetna zaradi premalo kadra. Če bo hrana zdrava bo manj obiska v
ambulati.
93/18- VO Vodice: bankine na cesti na Vodice, priključek ceste na glavno cesto, zimska služba.
Marko Marolt:
94/18- veliko cestnih robnikov je razkopanih po zimski službi. To je potrebno čim prej urediti;
95/18- rešetka pred župniščem je spet polomljena.
Alojzij Palčar:
96/18- poškodovane zastave se naj snamejo ali pa se naj zamenjajo;
97/18- nekatere luči na Vidmu in po vaseh že 14 tednov ne gorijo.
98/18- 86/18, križišče pri Molku, postavljeno na 24. redni seji. Odgovor ne vsebuje relevantnih
podatkov. Končna cena je 135.000 EUR. Dopolnitev odgovora;
99/18- luči pri mrliški veži zaradi senzorja ne svetijo na parkirišču in pred mrliško vežico na stopnicah;
100/18- je bila relacija s Tisovca predmet razpisa za prevoz otrok?
101/18- KPL-ju je bil s Predstrug poslan dopis glede prašenja. Ker odgovora še ni, občani ne verjamejo,
da je bil sploh poslan. Prosi za dopis.
102/18- cenik v vrtcu. Se bo sedaj cena zvišala?
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103/18- vrtec Kompolje. Kam so bila prepeljana zunanja igrala? Kaj bo s prostori, kamor je bilo vloženih
120.000 EUR?
104/18- nočna razsvetljava pri vrtcu. Gorijo luči zaradi varnosti? Po 23. uri se naj ugasne, zjutraj pa spet
prižge.
105/18- kako je varovan Zdravstveni dom?
Judita Oblak:
106/18- kdaj se bo realiziralo obračališče v Zagorici.
Župan je na vse pobude in vprašanja podal odgovore na seji.

Seja je bila zaključena ob 23.48 uri.

Zapisal:
mag. Ivan Kenda, l.r.

Predsedujoči
Janez Pavlin, l.r.
Župan

Op.: Zapisnik je narejen po video zapisu, katerega povezava je na:
https://www.youtube.com/results?search_query=25.+redna+seja+dobrepolje
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