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ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila dne 14. 07. 2020, ob 18.00 uri, v sejni
sobi Občine Dobrepolje, Videm 35,1312 Videm-Dobrepolje.
Navzoči člani OS: Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Janko Nose, Zdenka Novak Nose, Slave
(Alojzij) Palčar, dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, dr. Jernej Stare, Martina Strnad, Janez Škulj, Franci
Žnidaršič.
Ostali navzoči:
- predstavniki občine: Igor Ahačevčič - župan, mag. Mojca Špec Potočar, Živa Novak, Cecilija Kastelic;
- mediji: Nejc Travnik- Foto Travnik, Bojan Novak;
-ostali: Ana Kaplan Novak, predsednica NO.
Na začetku seje je župan pozdravil vse navzoče in preveril sklepčnost Občinskega sveta Občine
Dobrepolje.
Seje se je udeležilo 12 članov občinskega sveta, sklepčnost za pričetek seje je bila zagotovljena. Sejo je
vodil župan.
Župan je uvodoma predlagal v sprejem občinskemu svetu dnevni red 10. redne seje, kot sledi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto
2020 - Rebalans 1 - skrajšani postopek;
Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020;
Predlog Cenika najemnin športnih objektov;
Predlog Statuta Občine Dobrepolje - uradno prečiščeno besedilo (UPB2);
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje - uradno prečiščeno besedilo (UPB2);
Seznanitev z delom Nadzornega odbora v letu 2019 in letnim programom nadzora s finančnim
načrtom za leto 2020;
Vprašanja in pobude.

Nihče ni razpravljal o predlogu dnevnega reda. Župan je podal v sprejem predlog dnevnega reda, in
sicer:
SKLEP št. 1/10/2020:
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje.
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 12 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Adi.) Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
Župan Je podal v razpravo in sprejem Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje.
Povedal je, daje pripombe na zapisnik 9. redne seje pred sejo podala skupina svetnikov in Jih predstavil
prisotnim. Predlagal Je, da se pripombe na zapisnik sprejmejo in da se sprejme zapisnik s pripombami.
Odprl Je razpravo. V razpravi sta sodeiovala dr. Jernej Stare in Slave (Alojzij) Palčar.
Po razpravi Je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji
SKLEP št. 2/10/2020
Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
s pripombami.
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 12 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet

Ad.2.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 2020 - Rebalans 1 - skrajšani postopek
V uvodu Je župan poudaril, da Je rebalans proračuna potreben zato, ker se Je med letom izkazalo, da
nekateri prihodki niti odhodki ne bodo nastali v predvideni višini. Med drugim je poudaril, da Je cilj
rebalansa zagotoviti dokončanje športne dvorane do konca avgusta letos ter da se z vsemi izvedenimi
aktivnostmi in plačili situacij pride do sredstev Eko sklada. Po predstavitvi Je župan vložil predlog
Amandmaja št. 1 ter ga obrazložil.
Župan Je po poročanju odborov in komisije odprl razpravo. V razpravi so sodelovali Janko Nose, dr.
Jernej Stare, Slave (Alojzij) Palčar, dr. Nada Pavšer.
Po končani razpravi Je župan podal točko na glasovanje tako, da sta bila sprejeta naslednja sklepa, in
sicer:
SKLEP št. 3.1./10/2020
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma župana št. 1.
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 12 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep Je bil sprejet

SKLEP št. 3.2./10/2020
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Dobrepolje za leto 2020 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2020 do 2023, po
skrajšanem postopku.
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 8 članov sveta.
»PROTI« glasoval 1 član sveta.
Sklep Je bil sprejet
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Ad. 3) Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za ieto 2020
Župan je predal besedo direktorici občinske uprave, ki je na kratko pojasnila predlagano gradivo.
Nato je župan odpri razpravo. V razpravi je sodelovai dr. Jernej Stare in Slave (Alojzij) Paičar.
Po razpravi je župan prediagai občinskemu svetu v sprejem naslednji skiep
SKLEP št. 4/10/2020
Občinski svet Občine Dobrepoije sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za ieto 2020.
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep Je bil sprejet.

Ad 4.) Predlog Cenika najemnin športnih objektov
Župan je predal besedo podžupanu, Jožetu Prijatelju, ki je predstavil gradivo. Nato je župan odprl
razpravo. V razpravi sta sodelovala Janko Nose in Slave (Alojzij) Paičar.
Po razpravi je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep;
SKLEP št. 5/10/2020
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Cenik najemnin športnih objektov v Občini Dobrepoije.
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep Je bil sprejet.

Ad.5.) Predlog Statuta Občine Dobrepoije - uradno prečiščeno besedilo (UPB2)
Župan je dal besedo direktorici občinske uprave, ki je na kratko pojasnila, da gre za prečiščeno besedilo
z že sprejetimi spremembami in dopolnitvami.
Statutarno pravna komisija podpira predlog prečiščenega besedila.
Razprave na gradivo ni, zato je župan podal v sprejem naslednji
SKLEP št. 6/10/2020
Občinski svet Občine Dobrepoije sprejme Statut Občine Dobrepoije - uradno prečiščeno besedilo
(UPB 2).
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 12 članov sveta.
»PROTI« ni o glasoval nihče.
Sklep Je bil sprejet.
Ad.6.) Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje - uradno prečiščeno besediio
(UPB2)
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župan je predal besedo direktorici občinske uprave, ki je na kratko obrazložila predlagano gradivo.
Statutarno pravna komisija podpira predlog prečiščenega besedila.
Razprave na gradivo ni, zato je župan podal v sprejem naslednji
SKLEP št. 7/10/2020
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje - uradno
prečiščeno besedilo (UPB2).
Navzočih 12 članov sveta,
»ZA« glasovalo 12 članov sveta.
»PROTI« ni glasoval nihče.
Sklep Je bil sprejet

Ad. 7.) Seznanitev z delom Nadzornega odbora v letu 2019 in letnim programom nadzora s finančnim
načrtom za leto 2020
Županje predal besedo predsednici nadzornega odbora, ga. Ani Kaplan Novak. Po predstavitvi gradiva
je župan odprl razpravo, v kateri je sodeloval Slave (Alojzij) Palčar.

Občinski Svet Občine Dobrepolje se je seznanil z delom Nadzornega odbora v letu 2019 in letnim
programom nadzora s finančnim načrtom za leto 2020.

Ad. 8) Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali: dr. Jernej Stare, Martina Strnad, Franci Žnidaršič, Janko Nose, Janez
Škulj, Slave (Alojzij) Palčar, dr. Nada Pavšer.
Dr. Jernej Stare
• Na prejšnji seji (9. redni seji dne 16.6.2020) je OS sprejel Pravilnik o upravljanju, uporabi in
oblikovanju cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje. Skupina svetnikov je na
predlog pravilnika pripravila amandma, ki pa ga župan kot predsedujoči seje ni hotel dati na
glasovanje z obrazložitvijo, da (navajam dobesedno s posnetka seje) »na pravilnik ni
amandmaja«. Takšna razlaga Poslovnika OS je očitno napačna, a pojasnilo zunanje ekspertke
ge. Vodušek, ki ga je svetnikom posredoval župan, se vprašanja, ali imajo svetniki pravico
vlagati amandmaje tudi na pravilnike, dotika le posredno - iz česar pa je jasno razbrati, da ta
pravica obstaja - precej natančneje pa na rok, do katerega je treba vložiti amandma. Ker župan
na seji ni hotel svetnikom priznati niti osnovne pravice, da amandma sploh vložijo, je vprašanje
o roku brezpredmetno, sploh ob dejstvu, da je bil amandma med razpravo jasno napovedan.
Zato menim, da je bil zadevni pravilnik sprejet na nezakonit način, ker je bila v postopku
odločanja kratena pravica svetnikov, da vložimo amandma. Županu v zvezi s tem zastavljam
naslednja vprašanja:
Kako namerava sanirati nastalo situacijo oz. zagotoviti zakonitost predmetnega akta?
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Prejeli smo mnenje ge. Vodušek, ki utegne biti vezano na izpostavljeni problem, čeprav ni
povsem Jasno, na katero vprašanje Je bilo osredotočeno.
Kakšno je bilo vprašanje, ki ga je na go. Vodušek naslovil župan? Prosim za polno besedilo
vprašanja oz. komunikacije z go. Vodušek.
Mineva leto dni od seje, na kateri Je OS imenoval člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (SPVCP) (5. redna seja, 9.7.2019). Od takrat se ni zgodilo nič, sklicana ni bila še
nobena seja, čeprav se Je do danes (september 2020) že dvakrat začelo novo šolsko leto, ko
ima SPVCP pomembno vlogo pri aktivnostih, ki so povezane s promocijo prometne varnosti ter
varnimi šolskimi potmi. Na nujnost konstituiranja SPVCP me Je večkrat opozorilo več
kompetentnih posameznikov, med drugim ravnatelj šole.
Sprašujem, v čem je razlog, da ni bila po več kot enem letu od imenovanja sklicana niti prva
seja SPVCP.
Podana Je bila tudi pisna pobuda skupine svetnikov za obvezno razlago določb Poslovnika
Občinskega sveta Občine Dobrepolje.

Martina Strnad
Poda pobudo, da se svetniki v razpravi držijo teme in ne zaidejo v druge vsebine.
Franci Žnidaršič
•

Kakšen Je postopek v primeru, da se gre k zdravniku v Grosuplje, kje se dobi kartoteko, ali pošlje
ZD Grosuplje ali občina ali mora poskrbeti zanjo vsak sam?

Župan pojasni: Kartoteke so predane v upravljanje ZD Grosuplje, fizično se nahajajo v ZD Videm. V
kolikor se kdo prijavi na pregled v ZD Grosuplje, le-ta poskrbi za pravočasno dostavo kartoteke pri
ustreznem zdravniku.
Janko Nose
Optika v Strugah naj se naredi tako kot Je v Tisovcu: Optika se napelje po drogovih na katerih
so sedaj bakrene linije. Ni potrebno nobeno dodatno delo, nobenega soglasja, samo potegnejo
optiko in mir! To občino ne stane nič, potrebno pa Je nekaj angažiranja. Zaradi situacije s
korono Je delo na optiki nujno! V Strugah so vasi razpršene in bakreni vodniki delujejo kot
velika antena v katerih se med nevihto inducira napetost; ker informacijska tehnologija dela
na napetosti nekaj V, Je ta meja hitro presežena in pride do poškodb modemov/računalnikov,
ljudje se morajo med nevihto izklopiti; torej ne morejo sodelovati pri pouku, delati,...
Državna cesta. Pri cerkvi - Videm. Vzdrževanje občino ne stane nič, podžupan se dnevno vozi
po njej, torej naj dnevno obvešča odgovorne osebe o vsaki novi poškodbi vozišča in o še ne
saniranih poškodbah. Tako malo Je treba
Kako potekajo priprave na seje preko videokonferenc? Drugi valje tu!
Zakaj mi dokument z datumom 13.7.2020 po e- pošti pošljete 14.7.2020 šele malo pred 15h?
Zakaj Je dokument, ki ga Je referentka pripravila v sredo in Je potreboval samo še županov
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podpis, do Tisovca potoval več kot en teden (soglasje za priklop na vodovod Tisovec 11, jeseni
2019) ?
•

Košenje ob cesti: pohvalno! Letos je bilo že v začetku junija in to brez priganjanja. Tako naprej.
Tudi nasipanje gozdnih cest je bilo izvedeno v primernem času.

Janez Škuli
•

Prenesel pobudo od vaškega odbora Ponikve v zvezi z nasipom v Ponikvah, ki se naj ga uvrsti v
protipoplavne ukrepe, dvigne za 40 cm tako, da če pride do preliva vode, ne bi bilo 20 hiš
poplavljenih.

•

V centru vasi v Ponikvah naj se kaj naredi; mostiček je zelo ozek, naj se ga strukturno ojača
tako, da bo možen prevoz čezenj tudi za traktor s prikolico.
Igrišče v Ponikvah - naj se pridobi prostor za izvedbo tega projekta.

•

Župan pojasni: nasip v Ponikvah je res kritičen, območje je v upravljanju države in ji bo preneseno
opozorilo. O rešitvah za ureditev mostička je bil sestanek z VO, gre pa tudi za pridobitev soglasja
Direkcije za vode. Za igrišče v Ponikvah pa je potrebno, da poda mnenja in stališče še vaški odbor; sicer
pa so vse aktivnosti v teku.
Slave (Alojzij) Palčar
•

V vrtcu, ki je nizko energetski, se ugotavlja, da sedaj v poletju, delujejo klimati oz.
prezračevanje na vso moč, vse noči; 24 ur na dan, 7 dni v tednu, cele mesece. Ali je to
racionalno obnašanje in tudi zakaj, če je vrtec nizko energetska gradnja I Ali se lahko kaj naredi
v tej smeri?

Dr. Nada Pavšer
•

Poda pobudo, da tudi mala občina lahko naredi kaj velikega v državi tako, da poda pobudo na
Ministrstvo za kmetijstvo, da bi s povečanimi subvencijami uredili košnjo trave tako, da se ne
bi kosilo, ko rastline še ne cvetijo, ko trava še zori... S tem bi ohranjali slovenski travnik...

Župan pojasni: tako na nivoju EU in naše kmetijske politike je ukrep oz. operacija »Pozna košnja«, ki
se jo je zelo spodbujalo, tudi z vidika biotske raznovrstnosti in širjenja zavesti o tem...kljub velikim
naporom in različnimi pristopi glede na območja v Sloveniji, se je malo ljudi odločilo za ta ukrep.

Seja seje zaključila ob 20.20 uri. Po seji so bili občinski svetniki vabljeni na ogled nove Športne dvorane.
Zapisala:
Mag. Mdjca Špfec Potočar
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Op.:
Zapis Je skladen s posnetkom objavljenim na spletni str
https://www .voutube.com/watch ?v=DGdONvYClBE&list=PLxRlvsYtYx8bSK9K48ilHxvs0doBNWFk&index=2&t=0s

Predsedujoči
Igor Ahačevčič

