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Številka:  032-0002/2020                   TOČKA:      1                                                                                       

Datum:   1. 6. 2020 

 

 

OBČINA DOBREPOLJE 

OBČINSKI SVET 

 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

PRIPRAVILA:  Občinska uprava Občine Dobrepolje 

NASLOV: Potrditev zapisnika 8. redne seje, 3. izredne seje in 2. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

 

POROČEVALCI: Igor Ahačevčič, župan 

  

  

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 8. redne seje, 3. izredne seje in 2. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Dobrepolje. 

 

 

     

ŽUPAN 

Občine Dobrepolje 

Igor Ahačevčič l.r. 
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Številka: 032-0011/2019                                                                                                         NI POTRJEN 
Datum: 20. 12. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila dne 19. 12. 2019, 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,  Slavc 
(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,  
- drugi: Ana Kaplan Novak, Slavko Nuzdorfer, Maja Perme – JKP Grosuplje, Stane Stopar – JKP Grosuplje, 
  Cecilija Kastelic- OU, Nevenka Grm Gregorič – OU, Jana Zajec – OU, 
- mediji: Bojan Novak - Naš kraj, Nejc Travnik- Foto Travnik.  
Opravičeno odsoten: nihče. 
 
Na začetku seje je župan pozdravil vse navzoče in preveril sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje.  
Seje se je na začetku udeležilo 10 članov občinskega sveta, kasneje sta se pridružila še dva člana, 
sklepčnost za pričetek seje je bila zagotovljena. Sejo je vodil župan. 
 
Župan je pred sprejemom dnevnega reda predlagal v sprejem občinskemu svetu spremembo in 

razširitev le-tega tako, da točka 6. postane točka 2. in na dnevni red uvrsti novo točko 7. »Sklep o 

mnenju k izbiri direktorice zavoda Prizma Ponikve«, kot sledi: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje; 

2. Poročilo o zaključenih nadzorih NO Občine Dobrepolje v letu 2019; 
3. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 s prilogami – druga obravnava; 

  3.1   Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 
2020;        

 4.  Sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski    
       inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«; 
5. Sklepi o določitvi višine cen storitev: 

5. 1. Oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev  
        oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje; 
5.2. Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje z Elaboratom o 

oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Dobrepolje; 

5.3. Javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v 
Občini Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Velike Lašče, z Elaboratom o oblikovanju 
cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami v Občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Velike Lašče; 

5.4. Ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje; 
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6. Sklep o določitvi cenika zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Občine Dobrepolje za leto 
2020; 

7. Sklep o mnenju k izbiri direktorice zavoda Prizma Ponikve; 

8. Vprašanja in pobude. 

 
Nihče ni razpravljal o predlogu novega dnevnega reda. Župan je podal v potrditev predlog sklepa: 
 
SKLEP št. 1/8/2019:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme spremenjeni dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta 
Občine Dobrepolje. 
Navzočih 10 članov sveta,  
»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ad1.) Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
 
Župan je odprl razpravo na  zapisnik 7. redne seje OS. 
Nihče ni razpravljal. Župan je predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji 

 

SKLEP št. 2/8/2019 

Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje. 

Navzočih 10 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Ad2.) Poročilo o zaključenih nadzorih NO Občine Dobrepolje v letu 2019  

Župan je predal besedo predsednici NO Občine Dobrepolje Ani Novak Kaplan, ki je predstavila povzetek 

štirih zaključenih nadzorov v letu 2019. Vsa štiri končna poročila so bila tudi objavljena na občinski 

spletni strani tako, da so bili svetniki kot tudi javnost sproti obveščeni o ugotovitvah nadzora.  

 

Župan je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali Slavc (Alojzij) Palčar, ki je podal priporočilo, da se pri 

gradnji športne dvorane, ki še ni dokončana, nadaljuje s pregledom papirjev in s postopki spremlja 

investicije do konca, da ne bi »napake« podražile končne cene. 

Nato je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji 

 

SKLEP št. 3/8/2019 

Občinski svet Občine Dobrepolje se seznani s poročilom o zaključenih nadzorih Nadzornega odbora 

Občine Dobrepolje v letu 2019. 

 

 

Ad.3.) Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 s prilogami – druga obravnava  

Ob uvodnih pojasnilih sta župan in direktorica občinske uprave predstavila vsebino sprememb oz. 

dopolnitev gradiva v  drugi obravnavi glede na prvo. Poudarila sta, da so bile pobude v javni razpravi 
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upoštevane v največji možni meri in hkrati v gradivu zagotovljene vse zakonske podlage pri pripravi 

proračuna. 

 

Župan je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali  Janko Nose, Slavc (Alojzij) Palčar in dr. Jernej Stare. 

Nato so bili vloženi amandmaji in v nadaljevanju je Občinski svet je sprejel predloge amandmajev in 

sicer: amandma št. 1  ter amandmaji od 1 do 7, ki so priloga tega zapisnika. 

Amandma št. 1 vložen s strani župana je bil sprejet z 11 glasovi ZA, 0 PROTI; amandma 1 vložen s strani 

skupine podpisanih svetnikov je bil umaknjen; amandma 2 vložen s strani skupine svetnikov ni bil 

sprejet (4 glasovi ZA, 6 PROTI); amandma 3 vložen s strani skupine svetnikov ni bil sprejet (4 glasovi ZA,  

8 PROTI); amandma 4 vložen s strani skupine svetnikov ni bil sprejet (5 glasov ZA, 7 PROTI); amandma 

5 vložen s strani skupine svetnikov ni bil sprejet (5 glasov ZA, 7 PROTI); amandma 6 vložen s strani 

skupine svetnikov je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 4 PROTI; amandma 7 vložen s strani skupine svetnikov 

ni bil sprejet (5 glasov ZA, 7 PROTI). Po sprejetju dveh amandmajev je župan predlagal občinskemu 

svetu v sprejem naslednji 

  

SKLEP št. 4/8/2019 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 z 

načrtom razvojnih programov za obdobje od 2020 do 2023 v 2. obravnavi s prilogami.  

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 8 članov sveta.  

»PROTI« glasovala 2 člana sveta.  

Sklep je bil sprejet.  

 

Ad. 3.1. Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2020 
Župan je na kratko predstavil novi načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Razpravljal ni 
nihče, zato je  župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji 
 
SKLEP št. 5/8/2019  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Dobrepolje za leto 2020. 
Navzočih 12 članov sveta, 
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet.  

 
 
Ad.4.) Sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski    
            inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« 
 

Župan je uvodoma poudaril, da je občinski svet to temo že obravnaval na predhodnih sejah in da 

morajo vse občine soustanoviteljice sklep o izstopu v enakem besedilu sprejeti na občinskih svetih. To 

določa Odlok o ustanovitvi MIR. 

Nato je župan odprl razpravo. V razpravi je sodeloval dr. Jernej Stare z vprašanjem,  nato pa je župan 

predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 6/8/2019 
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Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne 

občinske uprave »Medobčinski  inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 

Sodražica in Velike Lašče.« 

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 12 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad.5.) Sklepi o določitvi višine cen storitev 

Župan je za predstavitev predlagane vsebine sklepa o določitvi cen storitev povabil oba predstavnika 

JKP Grosuplje; Majo Perme in Staneta Stoparja. V nadaljevanju sta predstavnika občinskemu svetu 

prikazala osnove za nove kalkulacije cen in finančne učinke, ki so hkrati tudi del politike upravljanja 

podjetja in vodenja občine. Maja Perme je še izpostavila pravno podlago in temelje za določitev cene 

komunalnih storitev in vsakoletno izdelavo elaborata cen za posamezno javno službo s ciljem, da se 

cene uskladijo s trendi gibanja stroškov in količin temelječih na podatkih iz preteklosti. 

 

Župan je po predstavitvi odprl razpravo, v kateri so sodelovali Janko Nose, dr. Jernej Stare in Slavc 

(Alojzij) Palčar, nato je predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednje sklepe o določitvi cen storitev: 

 

SKLEP št. 7/8/2019 

Ad 5.1.: Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o določitvi višine cen storitev oskrbe s pitno 

vodo v Občini Dobrepolje in Velike Lašče z Elaboratom o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo 

v Občini Dobrepolje. 

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP št. 8/8/2019 

Ad 5.2.: Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o določitvi višine cen storitev   odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje. 

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 12 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

SKLEP št. 9/8/2019 

Ad 5.3.: Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o  določitvi višine cen storitve javne službe 

povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dobrepolje, Grosuplje, 

Ivančna Gorica, Velike Lašče, z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna 

Gorica, Velike Lašče. 

Navzočih 12 članov sveta, 
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»ZA« glasovalo 12 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

SKLEP št. 10/8/2019 

Ad 5.4.: Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o določitvi višine cen storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje. 

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad.6.) Sklep o določitvi cenika zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Občine Dobrepolje za leto 
2020 
Župan je uvodoma predstavil osnovo za določitev cenika zakupnin za leto 2020, ki se usklajuje letno 

glede na cenik Sklada kmetijskih zemljišč. Cene se spreminjajo glede na stopnjo inflacije, kar predstavlja 

v primeru cenika za leto 2020 dvig cen za 1,4 %. 

Župan je odprl razpravo. V razpravi ni sodeloval nihče, zato je predlagal občinskemu svetu v sprejem 

naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 11/8/2019 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o določitvi Cenika zakupnin za kmetijska zemljišče v 

lasti Občine Dobrepolje za leto 2020. 

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad. 7.) Sklep o mnenju k izbiri direktorice zavoda Prizma Ponikve  

Župan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dr. 

Jerneju Staretu, da poda poročilo. Predsednik je podal predlog Občinskemu svetu, da sprejme sklep o 

mnenju k izbiri direktorice zavoda Prizma Ponikve in izda pozitivno mnenje k izvolitvi.  

Nato je župan odprl razpravo, v kateri sta sodelovala  Janez Škulj in Slavc (Alojzij) Palčar. 

Župan je po razpravi predlagal občinskemu svetu v sprejem sklep: 

 

SKLEP št. 12/8/2019 

Občinski Svet Občine Dobrepolje sprejme sklep o mnenju k izbiri direktorice zavoda Prizma Ponikve. 

Navzočih 12 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 12 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 
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Ad9.) Pobude in vprašanja 

Pobude in vprašanja so podali: dr. Jernej Stare, Janko Nose, Slavc (Alojzij) Palčar. 

 

Dr. Jernej Stare  

- Vpraša župana o zaposlitvi g. Prijatelja in kako komentira predpostavko, da gre za politiko 

izvršenih dejstev?   

- Prosi g. Prijatelja za pojasnilo: zakaj je pustil svojo, po lastnih besedah, udobno službo, še 

preden je bilo zagotovljeno, da se bo lahko sploh zaposlil na naši občini za dlje kot mesec dni?  

- Poda pobudo županu, da se mu omogoči vpogled v pogodbo o zaposlitvi g. Prijatelja na občini 

oz. da se pošlje elektronska kopija pogodbe, posebej podatke o višini plače oz. plačnem 

razredu;  deležu zaposlitve; ročnosti pogodbe; opis del in nalog; morebitnih dodatkov in 

bonitete.  

- Postavi vprašanje zakaj je bil posnetek izbrisan? Zakaj na posnetku ali kje drugje ni jasno 

označeno, da je bil posnetek naknadno prirejen? Ali obstaja protokol za upravljanje s 

posnetkom seje, ki omogoča tudi naknadno prirejanje in brisanje posnetka ali njegovih delov?  

- Postavi zahtevo, da se na spletni strani takoj objavi neprirejen posnetek razprave v okviru 5. 

točke dnevnega reda 7. redne seje dne 19.11.2019.  

- Poda pobudo uredniku občinskega glasila Naš kraj oz. izdajateljskemu svetu glasila v zvezi s 

pismi bralcev, ki problematizirajo delo župana in organov občine, naj se v glasilu objavljajo, 

brez da bi bila poprej posredovana županu (ali drugemu, ki ga zadeva kritika).  

 

Slavc (Alojzij) Palčar 

Predlaga, da naj  v primeru, ko je določen del posnetka izbrisan ali prekrit,  le-to ostane tako še naprej. 

V drugih, izrednih primerih, pa naj bo možen ogled celotnega posnetka v dogovoru z občinsko upravo. 

 

Janko Nose 

Poda pobudo, da se glede na rok dokončanja gradnje športne dvorane, prične razmišljati in delati na 

vsebini in programih vezanih na uporabo prostorov nove dvorane. 

Odgovor župana: imenovana je skupina, ki že pripravlja vsebine in ostale potrebne aktivnosti za 

ustrezno delovanje oz. upravljanje  športne dvorane, ki je večnamenska. 

 

 

Seja se je zaključila ob 22.35 uri.  

 

 

Zapisala:         Predsedujoči 

Mag. Mojca Špec Potočar                                 Igor Ahačevčič 

                  ŽUPAN 
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Priloge: 

- Amandma št. 1 k Odloku proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 z načrtom razvojnih 

programov za obdobje od 2020 do 2023, vložen s strani župana 

- Amandmaji 1 do 7  k Odloku proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 z načrtom razvojnih 

programov za obdobje od 2020 do 2023, vloženi s strani skupine podpisanih svetnikov 

Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

 

 

 

 

 
Op.: 

Zapis je skladen s posnetkom objavljenim na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=c184eaqHmF8&list=PLxRlvsYtYx8bM_9sI-cmIHZwb66c_wBLu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c184eaqHmF8&list=PLxRlvsYtYx8bM_9sI-cmIHZwb66c_wBLu

