
 

Številka: 032-0001/2017 
Datum: 24. 3. 2017 
  

Z A P I S N I K 
 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila dne 14. 3. 2017, ob 18:00 uri, v sejni sobi 
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
 
Navzoči člani OS: Nevenka Dolgan, Mira Grm, Judita Oblak, Nada Pavšer, Marija Pogorelc, Peter 
Hočevar, Marko Marolt, Alojzij Palčar, Jože Prijatelj in Anton Pugelj. 
   
Ostali navzoči: 

- predstavniki občine: Janez Pavlin, župan, mag. Ivan Kenda, tajnik, Jana Zajec, Andreja Babič, Nevenka 
Grm Gregorič; 

- predstavnika Nadzornega odbora: Peter Žnidaršič, predsednik, Anica Žgajnar; 
- mediji: Bojan Novak, Naš kraj, Nejc Travnik, Foto Travnik,;  
- vabljeni predstavniki: Neža Vodušek, Viktorija Bajec, TOPOS d.o.o., Irena Hočevar, ACER d.o.o., Damjan 

Lenček, Policijska postaja Grosuplje, Stanko Štrajn, ENNOEMA, s.p.,  Tomaž Rigler, JKP Grosuplje d.o.o., 
Maja Perme, JKP Grosuplje d.o.o., Špela Selan, Zavod Prizma; 

- ostala zainteresirana javnost: Simon Volek; 
skladno z listo navzočnosti. 
 
Odsotni: 

- Barbara Brodnik, Tina Kadunc. 
 
Sejo je vodil župan Občine Dobrepolje Janez Pavlin. Ugotovil je navzočnost 10 članov občinskega  sveta 
in sklepčnost občinskega sveta.  
 
Župan Janez Pavlin je občinskemu svetu predlagal razpravo o dnevnem redu. K razpravi sta se prijavila 
Marko Marolt in Alojzij Palčar.  
 
Marko Marolt je predlagal, da se 7. točka, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarski javnih služb v Občini Dobrepolje, 1. in 2. obravnava ter 8. točka, Predlog Odloka o 
pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje, 1. obravnava, umakneta s predlaganega dnevnega 
reda, ter da se točke, kjer so poročevalci zunanji, obravnava prednostno.  
Alojzij Palčar je podal pripombo, da na dnevnem redu manjka zapisnik 8. dopisne seje, kar ni skladno s 
54. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje. Proceduralno je predlagal tudi da se 
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dobrepolje, na tej seji obravnava tudi v drugi 
obravnavi. 
 
V nadaljevanju je župan občinskemu svetu predlagal glasovanje: 
 
SKLEP št. 1/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme sklep, da se točka 7. in 8. umakne z dnevnega reda. 
Za potrditev je od navzočih 10 članov sveta z dvigom rok,  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« glasoval en član sveta. 

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  
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Sklep je bil sprejet. 
 
Sprejme se naslednji dnevni red: 
 

1. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dobrepolje, 1. obravnava; 
2. Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Grosuplje za leto 2016; 
3. Potrditev predloga zapisnika 15.  redne seje in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje; 
4. Seznanitev z realizacijo sklepov Občinskega sveta Občine Dobrepolje v mandatnem obdobju 2014-

2018; 
5. Predlog Odloka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje, 2. obravnava 
6. Poročilo o izvedenih in planiranih delih v občini; 
7. Seznanitev s poročilom o delu posebnega socialnega zavoda Prizma Ponikve;  
8. Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov cen gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja 

in čiščenja odpadnih voda in odstranjevanja odpadkov: 
8.1. Predlog Sklepa o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje; 
8.2. Predlog Sklepa o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

Občini Dobrepolje; 
8.3. Predlog Sklepa o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini Dobrepolje; 
8.4. Predlog Sklepa o določitvi višine cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini 

Dobrepolje; 
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javno dobro; 
10. Nadzorni odbor: 

10.1. Predlog Sklepa o  seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Dobrepolje za 
leto 2016; 

10.2. Predlog Sklepa o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru proračuna in zaključnega računa Občine Dobrepolje za leto 2015 ter razpolaganja s 
premoženjem Občine Dobrepolje; 

10.3. Predlog Sklepa o seznanitvi s programom dela Nadzornega odbora Občine Dobrepolje za 
leto 2017; 

11. Volitve in imenovanja: 
11.1. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Dobrepolje; 
11.2. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Dobrepolje; 
11.3. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo; 
11.4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo; 

12. Terminski plan sej v letu 2017; 
13. Poročilo o delu odborov in komisij občine Dobrepolje; 
14. Pobude in vprašanja; 
15. Razno. 

 
Občinski svet je glasoval za naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP št. 2/16R/2017:  
Sprejme se dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje. 
Za potrditev dnevnega reda je od 10 navzočih članov sveta: 
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 
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Ad. 1) Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dobrepolje, 1. in 2. obravnava; 
Pripravljavka Neža Vodušek in predsednik Statutarno pravne komisije sta poudarila, da je bilo 
opravljeno veliko delo ter da je bilo sodelovanje s SPK, NO in občinsko upravo zelo dobro, vse 
pripombe in predlogi so bili usklajeni sproti, prav tako z odbori pred sejo. Na vrsti so spremembe in 
dopolnitve Poslovnika. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal, da občinski svet sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 3/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine 
Dobrepolje v 1. obravnavi. 
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta:  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 4/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog, da se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Dobrepolje, obravnavajo tudi v 2. obravnavi. 
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta:  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 5/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje v 2. 
obravnavi. 
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta:  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 2) Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Grosuplje za leto 2016 
Po krajšem uvodu je župan predal besedo pomočniku komandirja Policijske postaje Grosuplje, 
Damjanu Lenčku, ki je v ustni obliki predstavil statistično poročilo o delu policistov na območju občine 
Dobrepolje za leto 2016, v primerjavi z letom 2015.  
 
V razpravo, ki je sledila, so se vključili Alojzij Palčar, Jože Prijatelj, Marko Marolt. Ker je šlo za 
seznanitev, občinski svet ni sprejel nobenega sklepa, bo pa predstavljeno gradivo posredovano Občini 
in tudi javno objavljeno.  
 
 
Ad. 3) Potrditev predloga zapisnika 15.  redne seje in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje 
Župan je svetnice in svetnik pozval k razpravi: 
 
Prijavili so se trije razpravljavci, in sicer Alojzij Palčar, Jože Prijatelj in Marko Marolt.  
 
Predlagano je bilo, da se čistopis popravljenega zapisnika predzadnje seje se po novem priloži v 
gradivo za tekočo sejo. V zapisnik 15. redne seje se v sklepu 3 doda …s popravki, amandmaji pa so 
priloga k zapisniku. 
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Po razpravi je župan občinskemu svet predlagal glasovanje o sklepu za: 
 
SKLEP št. 6/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Zapisnik 15. redne seje Občine Dobrepolje s podanimi 
popravki in dopolnitvami. 
Od navzočih 10 svetnikov je z dvigom rok:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je župan odprl razpravo o zapisniku 4. izredne seje Občine Dobrepolje: 
 
K razpravi sta se prijavila Judita Oblak in Alojzij Palčar. V drugem odstavku zapisnika se doda …na 
podlagi sklepa 13. redne seje SPK, tretji odstavek pa ni potreben in se briše. Alojzij Palčar ni imel 
dodatnega komentarja. 
 
Po razpravi je župan predlagal naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 7/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Zapisnik 4. izredne seje Občine Dobrepolje s popravki. 
Od navzočih 10 svetnikov je z dvigom rok:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 4) Seznanitev z realizacijo sklepov Občinskega sveta Občine Dobrepolje v mandatnem obdobju 2014-
2018 
V uvodu je župan predstavil vsebino točke, ki je bila s strani svetnikov že velikokrat predlagana kot stalna 
točka dnevnega reda občinskega sveta. K razpravi so se prijavili Alojzij Palčar, Marko Marolt in Judita Oblak. 
 
Seznamu sklepov je potrebno dodati še stolpec s poročilom o dejanskem izvajanju/realizaciji sprejetih 
sklepov. Marko Marolt je predlagal spremembo sklepa, in sicer da gre za seznanitev občinskega sveta s 
seznamom sklepov, ne pa za realizacijo. 
 
Župan je po razpravi predlagal spremembo sklepa, in sicer: 
 
SKLEP št. 8/16R/2017:  
Občinski svet Občine Dobrepolje se je na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrepolje seznanil 
s seznamom sklepov Občinskega sveta Občine Dobrepolje v mandatnem obdobju 2014-2018. 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 5) Predlog Odloka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje, 2. obravnava 
V uvodu je župan navzoče seznanil z vsebino, ki je že bila predstavljena in obdelana na vseh odborih in 
komisiji. Pripravljavki, Irena Hočevar in Viktorija Bajec, sta predstavili vsebinski in izvedbeni del. 
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Župan je predsednike odborov in komisije pozval, da podajo svoje pripombe in sklepe. Sodelovali so 
Alojzij Palčar, predsednik Statutarno-pravne, Judita Oblak, predsednica Odbora za družbene 
dejavnosti, Peter Hočevar, predsednik Odbora za gospodarstvo ter Jože prijatelj, predsednik Odbora za 
kmetijstvo. 
 
K razpravi sta se prijavila Alojzij Palčar in Judita Oblak, sodelovali pa so tudi Jože Prijatelj, Marko 
Marolt, Nevenka Grm Gregorič ter župan.  
 
Razpravljavci so župana in občinsko upravo pozvali k čim hitrejši pripravi OPPN-jev, reševanje 
nejasnosti in urejanja področja kamnoloma Predstruge pa se umesti kot točka na dnevni red 17. redne 
seje. 
 
Občinska uprava je k predlogu odloka pripravila še 5 dodatnih amandmajev z obrazložitvami, in sicer: 

1. V 63. členu, se prvi (1) odstavek dopolni z besedilom: »Za stavbe, ki se uvrščajo med gradbeno 
inženirske objekte, tipi objektov niso posebej določeni, velikost in oblikovanje je odvisno od 
namembnosti oz. tehnologije« 
Z amandmajem bo odlok dopolnjen s splošnim pojasnilom, ki se nanaša na gradbeno 
inženirske objekte, katerih gradnja je v skladu s Prilogo št. 2 dovoljena na vseh podrobnejših 
namenskih rabah. 
 

2. V 123. členu, v enajstem (11) odstavku, se oznaka »PG5; /g, u/« nadomesti z oznako »PG5; /v, 
u/«. 
Gre za popravek tehnične narave, oz. za uskladitev grafičnega in tekstualnega dela odloka. 
 

3. V 131. členu se doda nov drugi (2) odstavek, ki se glasi: »Postopki lastninsko pravne ureditve 
grajenega javnega dobra (prometne, komunalne in druge infrastrukture), ki so se začeli pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskega akta občine, veljavnega v času 
vložitve vloge oz. podpisa pogodbe«. 
Gre za popravek 131. člena odloka s katerim se postopki za lastninsko pravno ureditev 
grajenega javnega dobra, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, končajo po starem 
odloku. To zaradi dolgotrajnih postopkov (ukinitev ali pridobitev statusa javno dobro na OS, 
izdaja ugotovitvene odločbe župana, odobritev pravnega posla na UE, odmera davka davčne 
uprave, notar) in stroškov, ki nastanejo pri lastninsko pravni ureditvi grajenega javnega dobra, 
ki praviloma bremenijo občinski proračun. 
 

4. V 134. členu se beseda »osmi« nadomesti z besedo »petnajsti«. 
Gre za popravek tehnične narave. 
 

5. V 23. členu se v osmem (8) odstavku v četrti vrstici za vejico doda besedilo: »občina zagotovi 
oskrbo s pitno vodo oz.«.  
Gre za vsebinsko dopolnitev, ker je v občini samo en zaselek, ki nima pitne vode oz. zaradi 
objektivnih razlogov ni priključen na javno vodovodno omrežje. 

 
Po Razpravi je župan predlagal naslednje sklepe: 
 
SKLEP št. 9/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma št. 1. OPN Občine Dobrepolje v 2. obravnavi 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP št. 10/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma št. 2. OPN Občine Dobrepolje v 2. obravnavi 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP št. 11/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma št. 3. OPN Občine Dobrepolje v 3. obravnavi 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval noben član sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP št. 12/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma št. 4. OPN Občine Dobrepolje v 2. obravnavi 
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.  
»ZA« je glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep  je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 13/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Amandma št. 5. OPN Občine Dobrepolje v 2. obravnavi 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 6 članov sveta.  
»PROTI« so glasovali 3 člani sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP št. 14/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Dobrepolje v 2. obravnavi 
Od navzočih 10 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 6) Poročilo o izvedenih in planiranih delih v Občini – prvi del 
Župan je svetnicam in svetnikom poročal o izvedenih in načrtovanih delih in postopkih.  
 
V zvezi s pregledom dokumentov, sklenjenih s Konzorcijem za obrtno cono v Predstrugah ter 
potrebnimi nadaljnjimi aktivnostmi, je občinskemu svetu poročal Stanko Štrajn.  
 
V razpravi na temo obrtne cone so sodelovali Marko Marolt, Alojzij Palčar, Judita Oblak, Nevenka 
Dolgan, Stanko Štrajn in župan.  
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Ad. 7) Seznanitev s poročilom o delu posebnega socialnega zavoda Prizma Ponikve 
Župan je povabil k besedi direktorico zavoda Špelo Selan, ki je občinskemu svetu predstavila poročilo o 
delu zavoda Prizma. 
 
V razpravi so sodelovali Mira Grm, Judita Oblak, Špela Selan in župan. Ker je šlo za seznanitev, občinski 
svet ni sprejel nobenega sklepa. 
 
 
Ad. 8) Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov cen gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odstranjevanja odpadkov: 

8.1. Predlog Sklepa o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje; 
8.2. Predlog Sklepa o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

Občini Dobrepolje; 
8.3. Predlog Sklepa o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini Dobrepolje; 
8.4. Predlog Sklepa o določitvi višine cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 

Občini Dobrepolje; 
Župan je povabil k besedi Majo Perme, da obrazloži predlog sklepa, ki je sestavljen iz štirih dodatnih 
sklepov za določitev višine cen na področju pitne vode, komunalne vode, greznic in malih čistilnih 
naprav ter odpadkov. 
 
Župan je pozval predsednike odborov in komisij, da podajo svoja poročila.  V razpravi sta sodelovala 
Alojzij Palčar, Statutarno pravna komisija in Jože Prijatelj, Odbor za kmetijstvo. Podala sta svoje 
predloge in pripombe. Na naslednji seji občinskega sveta želita podatke o izdanih odločbah za 
kanalizacijo Kompolje in vodovod Hočevje, prav tako za komunalni prispevek. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov, in sicer: 
 
SKLEP št. 15/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v 
Občini Dobrepolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 8 članov sveta.  
»PROTI« je glasoval 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 16/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 7 članov sveta.  
»PROTI« sta glasovala 2 člana sveta.  
 Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 17/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o določitvi višine cen storitev povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini 
Dobrepolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 8 članov sveta.  
»PROTI« je glasoval 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 



8 
 

 
SKLEP št. 18/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o določitvi višine cen zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v Občini Dobrepolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 6 članov sveta.  
»PROTI« sta glasovala 2 član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 9) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javno dobro 
 
V uvodu je župan svetnikom pojasnil, da se javno dobro ukinja zaradi potreb PGD Kompolje. Na odboru za 
gospodarstvo je bil predlog soglasno sprejet. Predloge in pripombe Statutarno-pravne komisije je podal 
predsednik Alojzij Palčar.  
 
Po razpravi je župan predlagal naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 19/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog sklepa o ukinitvi statusa javno dobro  na delih 
zemljišča parc. 1779/23, k.o. Kompolje z novimi parc. št. 1779/25, 1779/26 in 1779/27, vse k.o. 1801-
Kompolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 10) Nadzorni odbor: 

10.1. Predlog Sklepa o  seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Dobrepolje za 
leto 2016; 

10.2. Predlog Sklepa o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru proračuna in zaključnega računa Občine Dobrepolje za leto 2015 ter 
razpolaganja s premoženjem Občine Dobrepolje; 

10.3. Predlog Sklepa o seznanitvi s programom dela Nadzornega odbora Občine Dobrepolje za 
leto 2017; 

 
Župan je predal besedo predsedniku NO Petru Žnidaršiču, ki je občinski svet seznanil z vsebino poročila 
za leto 2016, nadzora proračuna, zaključnega računa in razpolaganja s premoženjem za leto 2015 ter 
programa dela v letu 2017. 
 
K razpravi so se prijavili Alojzij Palčar, Marko Marolt, Judita Oblak, Jože prijatelj, Marija Pogorelc in 
Nada Pavšer. Na vprašanja sta odgovarjala Peter Žnidaršič in župan. 
 
Po razpravi je župan predlagal naslednje sklepe: 
 
SKLEP št. 20/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o  seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega 
odbora Občine Dobrepolje za leto 2016. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
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Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 21/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora o 
opravljenem nadzoru proračuna in zaključnega računa Občine Dobrepolje za leto 2015 ter razpolaganja s 
premoženjem Občine Dobrepolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 22/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o seznanitvi s programom dela Nadzornega odbora 
Občine Dobrepolje za leto 2017. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 11) Volitve in imenovanja: 

11.1. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Dobrepolje; 
11.2. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine 

Dobrepolje; 
11.3. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo; 
11.4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo; 

 
Župan je po predstavitvi vsebine točke, besedo predal predsedniku KMVI Marku Maroltu. Za 
nadomestno članico No je bila predlagana Marija Samec, za nadomestnega člana v odboru za 
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pa Jože Hren. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednje sklepe: 
 
Ugotovitveni SKLEP št. 23/16R/2017 
Ugotovi se, da članu Nadzornega odbora Občine Dobrepolje Smolič Janezu, s stalnim prebivališčem 
Partizanska 8, 1290 Grosuplje, zaradi odstopa s funkcije, z dnem 13. 1. 2017, preneha mandat  člana 
Nadzornega odbora Občine Dobrepolje. 
 
SKLEP št. 24/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme sklep o imenovanju Nadzornega odbora: Marija Samec, 
Predstruge 62, 1312 Videm-Dobrepolje. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP št. 25/16R/2017 
Sprejme se Sklep o imenovanju novega člana. Za novega člana Odbora za gospodarstvo in komunalno 
infrastrukturo se do poteka mandata imenuje: Hren Jože, Zagorica 27, 1312 Videm-Dobrepolje. Občinski 
svet Občine Dobrepolje 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 8 članov sveta.  
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»PROTI« je glasoval 1 član sveta.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 12) Terminski plan sej v letu 2017 
 
Župan je prebral termine sej v letu 2017. V razpravi so sodelovali Alojzij Palčar, ki je opozoril da bi bilo 
potrebno poleg terminskega plana sej pripraviti še terminski plan dela, Marko Marolt in Mira Grm. 
 
SKLEP št. 26/16R/2017 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme sklep o Terminskem planu sej Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje v letu 2017. 
Od navzočih 9 svetnikov je:  
»ZA« glasovalo 9 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 6) Poročilo o izvedenih in planiranih delih v Občini – nadaljevanje 
V nadaljevanju 6. točke, je župan svetnicam in svetnikom poročal o izvedenih in načrtovanih delih in 
postopkih.  
 
V razpravi so sodelovali Judita Oblak, Jože Oblak, Nada Pavšer, Marko Marolt, Nevenka Dolgan in 
župan. Poudarjeno je bilo, da se odgovori podajo na naslednji seji. 
 
Ker je šlo za seznanitev, občinski svet ni sprejel nobenega sklepa 
 
 
Ad. 13) Poročilo o delu odborov in komisij občine Dobrepolje 
 
Župan je pozval predsednike odborov in komisij, da podajo svoja poročila.  V razpravi so sodelovali: 
Judita Oblak, Odbor za družbene dejavnosti, Jože Prijatelj, Odbor za kmetijstvo, Alojzij Palčar, 
Statutarno pravna komisija in Marko Marolt, KMVI. Podali so predloge in pripombe odborov in komisij.  
 
 
Ad 14.) Pobude in vprašanja* 
*vsi odgovori na postavljene pobude in vprašanja so podani v prilogi. 
 

Župan je odprl razpravo, v katero so se vključili Jože Prijatelj, Alojzij Palčar, Marko Marolt in Judita 
Oblak: 
 
Jože Prijatelj: 
1/17 V primeru požarov, oz. nedavni požar v Stolarni je pokazal, da hidrantno omrežje ne napolni 
dovolj tudi najmanjših gasilnih cevi. Dopis gasilcev je bil na JKP Grosuplje že posredovan. Pregledati je 
potrebno vse hidrante in v njih izmeriti tlak ter zagotoviti normalen tlak vsaj v glavnih ceveh. 
 
Alojzij Palčar: 
2/17 Podana je bila pobuda, da Občinski svet s sklepom dodeli finančno pomoč občanoma, ki sta 
pogorela. 
 
Župan je dal pobudo na glasovanje in soglasno z dvigom rok 9 članov občinskega sveta, je bilo 
sprejeto: Občanoma se dodeli pomoč po 2.000 EUR. 
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3/17 Kamnolom Predstruge. Vaška skupnost je zaprosila za sestanek, oz. zbor volivcev. Tega še do 
danes ni bilo. Izpostavljeno je bilo plačevanje dolgov KPL do občine, dokazila o ne/plačilih, ipd..  
V kamnolomu se izvajajo pripravljalna dela za še večji izkop, za kar verjetno nima nobenih papirjev, 
inšpekcije tudi ni, zato je pod točko 3 točko kamnolom potrebno umestiti na naslednjo, aprilsko sejo in 
povabiti predstavnike kamnoloma, pripravljavce OPN ter seveda predstavnike vaškega odbora. Na vse 
našteto naj občinska uprava pripravi odgovore.  
Ker je bil OPN sprejet, ga zanima, kdaj se bo začel pripravljati OPPN, saj je do zaprtja kamnoloma samo 
še 4 leta. Na podlagi katerih občinskih aktov so pridobili uporabno, delovno in rudarsko dovoljenje? 
 
4/17 Čistilna naprava Bruhanja vas. Investicija je vredna 1,5 mio EUR. Točka je predvidena za eno 
izmed sej, za katero se naj bi zadolžili za 0,8 mio EUR. Pripravljen naj bi bil PGD in IP, ostala projektna 
dokumentacija pa je v izdelavi. Izdelujejo se elaborati obnov in posodobitev novozgrajene kanalizacije, 
ki sploh še ni v funkciji, ipd.. Občinska uprava naj pripravi obrazložitev in odgovore. 
 
5/17 Kakšno je stanje obstoječe kanalizacije? Občinska uprava pripravi obrazložitev ter povabi 
projektante, ustrezno finančno konstrukcijo, ipd.. 
 
Marko Marolt: 
6/17 Javna razsvetljava je bila narejena od Krajčka čez travnik. Kako pa bo naprej? Razmisliti je 
potrebno o razširitvi ovinka pri Krajčku in s tem povezanim odkupom pekove hiše, zdaj je priložnost. 
 
Judita Oblak: 
7/17 Za komasacijske poti se namenja velika sredstva, vozi pa se po njih nekaj gospodarskih vozil na 
dan, ne ureja pa se tistih poti, ki so res obremenjene, kjer je veliko vozil in pešcev, še vedno ni urejenih 
postajališč. To bi morala biti glavna prioriteta. Poleg vseh projektov so obveza tudi varne šolske poti.  
 
 
Ad 15) Razno   
 
Župan je občinski svet seznanil z dvema zadevama: 
 
- prejeli smo vlogo za najem poslovnega prostora Pošta Videm. Stranki so bili posredovani podatki o 
vrednosti dosedanjega najema za 68 m2 in obratovalne stroške. Pridobljeno je bilo poročilo o vrednosti 
nepremičnine. 
Alojzij Palčar je dodal, da se je potrebno obnašati gospodarno, oz. cena je določena. V nasprotnem 
primeru je potrebno ceno najema znižati vsem najemnikom. 
Zaključek seznanitve je, da se da potencialnemu najemniku v najem vseh 68 m2, po tržni vrednosti. 
 
- Vloga PGD Struge za postavitev lesene lope za orodje ipd. na občinski zemlji in prosijo Občino za 
soglasje. Na oboru za gospodarstvo je bila podana pobuda, da to zemljišče postane last PGD s 
služnostjo ali pa z najemom za 99 let, oz. na kak drug ustrezen način. 
Alojzij Palčar je dodal, da gre za  600 m2 stavbnega zemljišča in naj bo zaradi društva v javnem interesu 
najemnina minimalna. 
Občinski svet se je seznanil z informacijo, občinska uprava pa izpelje ustrezni veljavni postopek za 
postavitev lesene lope, oz. tudi za najem zemljišča.  
 
Seja se je končala 15. 3.2017,  ob 1:20 uri. 
 
 
Zapisal:                       Predsedujoči 
mag. Ivan Kenda          Janez Pavlin 
                  Župan 


