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ZAPISNIK
5. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
/v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/,

ki je potekala dne 30. 3. 2015, z začetkom ob 17.30 uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica.
Pred začetkom seje ob 16.00 uri so si člani občinskega sveta ogledali podjetje IMP Armature.
Na županstvu Občine Ivančna Gorica se hrani digitalni zapis poteka seje.
Na seji so bili prisotni: Tomaž Smole – podžupan in svetniki: Biljana Gartner, Jože Glavič, Milan Jevnikar, Ignac
Kastelic, Janko Zadel, Kristina Zadel, Marija Koščak, Franc Koželj, Anja Lekan, Irma Lekan, Nataša Lukman, Janez
Mežan, Brigita Primc, Maja Strnad, Alojzij Šinkovec, Aleš Tomažin, Milena Vrenčur, Tina Zajec in Cvetko
Zupančič.
Opravičeno odsotna: Sonja Maravič.
Predčasno odšel: Milan Jevnikar ob 19.25 uri.
Ostali prisotni: Irena Lavrih- direktorica občinske uprave, Magdalena Urbančič – predsednica Nadzornega
odbora, Nenad Stojanović, Janez Zupančič, Miha Genorio, predstavniki medijev: Radio Zeleni val, Vaš Kanal,
predstavnik časopisa Klasje Matej Šteh ter strokovni sodelavci občinske uprave Občine Ivančna Gorica: Gašper
Stopar, Tatjana Božič, Marija Okorn, Danijela Pirman, Andrejka Miše Glavič, Tatjana Markelj.
Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj.
Župan je pozdravil prisotne ter se svetnikom zahvalil za obisk podjetja IMP Armature v Ivančni Gorici.
Po pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 20 svetnikov, s čimer je bila zagotovljena
sklepčnost dela občinskega sveta.
Gradivo za 5. sejo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem po elektronski pošti. Na mizo so prejeli odgovor na
svetniško pobudo svetnikov Sonje Maravič, Biljane Gartner, Nataše Lukman, Kristine Zadel in Aleša Tomažina
glede imenovanja v javne zavode in pregled dosedanjih imenovanj članov svetov javnih zavodov.
Župan je predlagal razpravo o predlaganem dnevnem redu. Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
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DNEVNI RED
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 4. 2. 2015 in realizacije sklepov 4. redne seje
(poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);
3. Poročilo Centra za socialno delo Grosuplje v letu 2014 (poročevalec: Nenad Stojanović);
4. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica v letu 2014 (poročevalec: Janez Zupančič);
- Skupno poročilo predstavnika ustanovitelja v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica v letu 2014
(poročevalec: Alojz Šinkovec);
5. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (poročevalka: Tatjana Božič);
6. Načrt dela Zavoda Prijetno domače v letu 2015 (poročevalec: Miha Genorio);
7. Dopolnjen predlog odloka o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov na področju osnovnega
šolstva v občini Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar
Anžlovar);
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na
področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Matej Šteh);
10. Nepremičnine javno dobro (poročevalka: Danijela Pirman):
10.1 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih 981/6, k.o. 1811 – Dobrava;
- Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava;
10.2 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1480/2, k.o. 1823 –
Dob;
- Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 1387/4, k.o. 1823 Dob;
10.3 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6,
1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 1071/7 vse k.o. 1814 – Kriška vas;
10.4 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 –
Zagradec;
- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 516/4 in parc.št. 516/6 vse k.o 1825
Zagradec;
10.5 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in
1593/12, vse k.o. 1810 - Stična,
- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 385/7 in 385/8, k.o. 1810 –Stična.
11. Seznanitev občinskega sveta s poročili organizatorjev volilne kampanje o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih na lokalnih volitvah 2014 (poročevalka: Danijela Pirman);
12. Vprašanja in predlogi
Ad/1 Potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 4. 2. 2015 in realizacije sklepov 4. redne seje
Uvodno besedo je podal župan Dušan Strnad. Zapisnik je dal na razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi zapisnik 4. redne seje, ki je bila dne 4. 2. 2015 in
sprejeme realizacijo sklepov 4. redne seje.

Ad/2 Informacija župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica
Župan je prisotnim povedal, da bo informacijo o dnevnem centru Šentvid pri Stični podal podžupan Tomaž
Smole.
Podžupan Tomaž Smole je podal informacijo o dnevnem centru Šentvid pri Stični in sicer:
V sredini februarja 2015 je predstavnica Socialne inšpekcije opravila poizvedbo o delovanju dnevnega centra za
starejše. Najprej je naslovila poizvedbo na CZBO, kasneje še na Občino Ivančna Gorica. Istočasno smo prejeli
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tudi telefonski poziv s Socialne zbornice z identično poizvedbo. Občinska uprava je 27.2. posredovala pisna
pojasnila Socialni inšpekciji, Socialna zbornica pa se je zadovoljila s pojasnili po telefonu.
Pri poizvedovanju se je inšpekcija postavila na stališče, da občina izvaja institucionalno storitev za katero je
potrebno dovoljenje za delo s strani MDDSZ in ni sprejelo obrazložitve, da gre za občinski pilotni projekt v
okviru prizadevanj Sveta za starosti prijazno občino.
Socialna inšpekcija je 2.3. 2015 sprejela sklep o IZREDNEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU iz katerega je razvidno, da
je Socialna inšpekcija iz medijev zaznala, da Občina Ivančna Gorica izvaja projekt, ki ima značilnosti standarda
javne socialno varstvene storitve.
Socialna inšpekcija je 2. 3. 2015 na teh podlagah izdala ODLOČBO O UKREPIH, ki jo je na kratko povzel in sicer:


Občini Ivančna Gorica se z dnem vročitve prepovedala izvajanje dnevnega varstva (izvajanje javne
socialno varstvene storitve institucionalno varstvo starejših v obliki dnevnega varstva) do dne, ko bo
izbran ustrezen izvajalec vpisan v register MDDSZ (sugerira - Bližnji zavod, ki izvaja domsko varstvo
starejših).
 Napoti nas na Socialno zbornico na inštruktažno svetovanje pri iskanju strokovno pravilnih rešitev, pri
tem pa si moramo zagotoviti pomoč strokovnega delavca.
 O uresničitvi izrečenih ukrepov moramo poročati socialni inšpekciji v predpisanih rokih iz točke 3.
 Pritožba ne zadrži njene izvršitve.
Z dnem vročitve odločbe je občina delovanje dnevnega centra ustavila. Občinska uprava se je že povezala z DSO
Grosuplje, ki bo prevzel Dnevno varstvo starejših. Predvidoma v aprilu. Opravljen je bil razgovor s svojci
dosedanjih obiskovalcev, ki so pogoje označili za sprejemljive.
Župan, podžupan in predsednica Sveta za starosti prijazno občino so se 12. marca udeležili srečanja z vodstvom
Socialne zbornice (dr Bojan Regvar, mag. Vilko Kolbl). Prav tako bo DSO Grosuplje zagotovil strokovno delavko
Darjo Zupančič, ki že sedaj koordinira Pomoč družini na domu.

Z aktualnimi dogajanji v občini je nadaljeval župan, ki je povedal naslednje:
- V soboto je bila velikonočna tržnica, Ivankin sejem. Novi organizator tržnice Mitja Poljšak delo uspešno
opravlja.
- Začel je z obiski svetov krajevnih skupnosti. Bil že v Dobu in Višnji Gori. Načrt je, da v prvem poletju
obišče vse in se dogovori o načrtih in planih. Krajevne skupnosti so sestavni del življenja v občini.
- Civilna zaščita Republike Slovenije je v mesecu marcu nekaterim našim društvom in ustanovam
podelila najvišja priznanja in sicer plaketa CZ PGD Šentvid pri Stični za 130 let delovanja in PGD Višnja
Gora za 140 let delovanja, bronasti znak Jamarski klub Krka in zlati znak Gasilski zvezi Ivančna Gorica.
- Kot primer dobre prakse je podžupan predstavil občino na devetem srečanju Zlati kamen na Bledu.
Odzivi so dobri, bili smo predstavljeni v številnih medijih.
- Skupaj s podžupanom sta obiskala podjetje Livar na željo novega izvršnega direktorja Jožeta Kaligara,
kjer sta skupaj s članom uprave Jožetom Strmoletom predstavila načrte podjetja. V vodstvu podjetja je
tudi naš občan Andrej Selan.
- Po občini se že počasi zaključuje pometanje cest in pločnikov po zimi. Pometanje opravlja Javno
komunalno podjetje.
- S krajevnimi skupnostmi je dogovorjeno tudi o izvedbi čistilnih akcijah. Krajevne skupnosti jih bodo
opravile v aprilu.
- Proti Muljavi je Javno komunalno podjetje obnovilo kar precejšen del vodovoda, ki oskrbuje Suho
Krajino. Gre za redna vzdrževalna dela, izvedena je bila menjava cevi in oskrba z vodo bo dolgoročno
zagotovljena.
- Prejšnji vikend je bil pomladanski sejem v Hirschaidu. Udeležila so se ga dekleta iz društva Podeželskih
žena Ivanjščice. Vodil jih je direktor Miha Genorio iz Zavoda Prijetno domače. Dobra praksa in
izmenjava deklet iz Hirschaida sledi.
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Opravljen je bil prvi sestanek podjetniškega kolegija župana. Udeležba je bila zelo dobra in
dogovorjeno je bilo kar nekaj konkretnih stvari, seznanjeni so bili z aktualnimi dogajanji v občini, ki jih
utegnejo zanimati. V ospredju je bila oskrba z električno energijo, ki je nekako pogoj, da se podjetniška
klima v občini Ivančna Gorica razvija še naprej. Začele so se tudi priprave na naslednji dan podjetništva
in obrti, ki bo verjetno v jeseni.
V novi finančni perspektivi 2014 – 2020 je tudi čas za odločitev v zvezi z vključitvijo v lokalno akcijsko
skupino. Trenutno se išče najboljšo možnost vključitve za našo občino, da bi izkoristila čimveč kar je
omogočeno.
Sestanek na DARS-u, kjer so bile izpostavljene različne teme. Udeležila sta se ga župan in Irena Lavrih,
direktorica občinske uprave, ki je hkrati tudi vodja oddelka za prostor. Na sestanku so se pogovarjali o
sodelovanju Darsa pri odpravljanju posledic poplav v Dobu, o osvetlitvi izvoza in dovoza in podhoda na
AC v Višnji Gori, o postavitvi protihrupne ograje na Spodnjem Brezovem in Dednem dolu, morebitnem
izvozu iz AC proti Gradu Podsmreka in o ureditvi izvoza in uvoza ob dograditvi nove industrijske cone v
Ivančni Gorici. Nekaj zagotovil in obljub je bilo danih.
Danes je bil posvet o kategorizaciji cest po zasebnih zemljiščih oziroma prenosu zemljišč iz zasebnega v
javno lastnino. Zakonodaja naroča mogoče bolje nalaga občini, da bi to že morale urediti. Na pobudo
župana, kot državnega svetnika, je bil danes zelo uspešen posvet, ki so se ga udeležili vsi, ki na tem
področju kaj pomenijo. Prvi korak je narejen. Župan je prepričan, da bomo občine lažje uresničile
zahtevo zakona po prenosu vseh cest iz zasebnega v javno. Gre za to, da je po slovenskih občinah in
tudi v naši, teh cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in so javne, veliko in občine finančno tega ne
zmorejo same uresničiti. V naši občini smo se tega v tem mandatu zelo resno lotili. Ustanovljena je
delovna skupina, ki se intenzivno ukvarja s tem področjem. Nobene ceste se ne bo urejalo, če ne bo
lastniško urejena. Na posvetu je sodeloval tudi Cvetko Zupančič kot predstavnik lastnikov. Osnova je,
da nihče temu ne nasprotuje in da vsi želijo, da se to uredi.
18. 4. 2015 bo dan odprtih vrat v novem objektu v Zagradcu. Datum odprtje šole 5. junij 2015, v petek
popoldne ob 17.00. Sodeluje vrtec, šola in občina kot investitor. Na dan odprtih vrat se bo javnosti
pokazalo, kaj občina sploh gradi.
Poteka nekaj pogovorov glede prodaje gradu Podsmreka. Kmalu bo treba sprejeti tudi odločitev na
občinskem svetu. Aktivnost teče, radi bi zadevo uredili čimprej. Občina je trenutno zagotovila vsaj
delno, da se propadanje gradu zaustavi in prepreči nadaljnja škoda.
Bilo je kar nekaj prireditev, ki so vse objavljene na naši spletni strani občine. Novost, ki jo je Gašperju
Stoparju, upravljavcu spletne strani, uspelo dodati, je objava osmrtnic. To dela skupaj s podjetjema, ki
se ukvarjata s pogrebi. Na tej podlagi se je število obiskov spletne strani povečalo.
Jurčičev pohod: 6000 pohodnikov, slavnostni govornik Bogdan Gabrovec. Izrazil je pripravljenost in
pomoč, da bo naša občina in naša občina bo uvrščena na seznam investicij, ki jih bo sofinanciral
Olimpijski komite.
Bilo je tudi kar nekaj odprtjih novih podjetij in lokalov v občini. Župana veseli, da se mladi podajajo na
podjetniško pot.
Televizija Vaš Kanal je praznovala 25 letnico delovanje. Z njo občina dobro sodeluje in želimo ji
uspešno delo še naprej.
Na spletni strani pa so objavljeni naslednji razpisi: sofinanciranje malih čistilnih naprav, razpis za
poslovne prostore v Šentvidu, javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (eno stanovanje),
razpis za podelitev priznanj in nagrad za leto 2015 in sredstva za pokroviteljstvo župana. Še naprej
občina zbira ponudbe za prodajo nepremičnin.

Tomaž Smole je omenil še:
- Press clipping - spremljanje medijev, iz katerega je razvidno, da se veliko poroča o delu občine
- Prisotnost na skupščini občinske turistične zveze, kjer je izrazil zadovoljstvo z novo izvoljenim
vodstvom zveze. Prav tako je bil zadovoljen z dejstvom, da je Občinska turistična zveza po novem
dobro zastopana tudi v organih Turistične zveze Slovenije.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so Janko Zadel, Milena Vrenčur, Marija Koščak. Odgovoril jim je župan
Dušan Strnad.
Janko Zadel: Omenil je, da ima krajevna skupnost Višnja Gora stavbo (bivša Iskra), ki bi jo dali v najem.
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Dušan Strnad je povedal še naslednje:
- Prejšnji teden je občina prejela odločbo inšpektorice za vode, ki županu nalaga prenos vodovoda v
Višnji Gori v javno upravljanje. Rok je 30. 6. 2015. Pritožba ne zadrži izvršitve. Torej se bo potrebno
najprej z Višnjo Goro, potem pa tudi z vsemi ostalimi lotiti tega problema. Vseskozi se je to odlagalo,
zdaj je pa verjetno rok potekel in bo treba najti rešitve.
- V Višnji Gori je potekal sestanek s svetom krajevne skupnosti: predstavljen jim je bil projekt izgradnje
kanalizacije Višnje Gore. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Zdaj bo v skladu z načrti izbran izvajalec
del in seveda začetek del.
- Cvetko Zupančič je povprašal, kaj je z ostalimi vodovodi, odgovoril je župan, da bodo verjetno tudi
še vsi ostali dobili isto odločbo.
Milena Vrenčur:
Navezala se je na pojasnilo podžupana glede dnevnega centra Šentvid. Povedala je, da se je v naši občini vložilo
veliko truda v ta projekt. Razmišlja se o medgeneracijskih središčih. Gre se za povezavo različnih generacij. Tako
apelira na svetnike, da nekako razmišljajo v smeri, da je potreba v naši občini po čimprejšnji organizaciji
kakšnega medgeneracijskega središča. Osamljenost v naši družbi je eden od nerešenih problemov. Naj se
dnevni center čimprej vrne v našo občino.
Marija Koščak:
Se je tudi navezala na kolegico Mileno Vrenčur in podžupana. Povedala je svoje mnenje o delovanju te skupine
v Centru za zdravljenje bolezni otrok. Večkrat jo je obiskala z otroci iz vrtca. S strani občanov je pridobila
informacije, da so zelo ogorčeni, da je prišlo do te situacije. Tem ljudem je bila odvzeta socializacija,
dostojanstvo. Njeno mnenje je, da naj strokovno delo opravlja tisti, ki ima kompetence. Vendar je gospa, ki je
delala s temi ljudi, resnično znala z njimi. Prav je, da se svetniki posvetijo tudi v to dejavnost in opredelijo
upravičenost tega prostora in hkrati obiščejo oddelek otrok s posebnimi potrebami.
Župan Dušan Strnad se je zahvalil za izraženo mnenje. Povedal je, da se zadeve odvijajo v smeri, da bi rešili
nastalo situacijo. Povedal je, da tečejo priprave za odprtje medgeneracijskega središča v Ivančni Gorici.
Drugih prijavljenih k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil s to točko dnevnega reda.
Ad/3 Poročilo Centra za socialno delo Grosuplje v letu 2014
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je poročilo podal direktor Centra za socialno delo Grosuplje Nenad
Stojanović.
V razpravi so sodelovali: Milan Jevnikar, Kristina Zadel, Milena Vrenčur, župan Dušan Strnad, Nataša Lukman,
Tomaž Smole, vsem je odgovoril Nenad Stojanović.
Po končani razpravi je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 20 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je seznanil s poročilom Centra za socialno delo Grosuplje v
letu 2014 in ga sprejema.

Ad/4 Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica v letu 2014 in skupno poročilo predstavnika
ustanovitelja v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica v letu 2014
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo podal Janez Zupančič, direktor Zdravstvenega doma
Ivančna Gorica. Skupno poročilo predstavnika ustanovitelja v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica za leto 2014
pa Alojz Šinkovec.
V razpravi so sodelovali Tomaž Smole, Cvetko Zupančič, Milena Vrenčur , Alojz Šinkovec, Irma Lekan, vsem je
odgovoril Janez Zupančič.
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Svetnik Milan Jevnikar je odšel ob 19. 25 uri, zato je bilo odslej prisotnih še 19 članov občinskega sveta.
Po končani razpravi je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je seznanil s poročilom o delu Zdravstvenega doma Ivančna
Gorica v letu 2014 in skupnim poročilom predstavnika ustanovitelja v Zdravstvenem domu Ivančna
Gorica v letu 2014 in ju sprejema.

Ad/5 Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo podala Tatjana Božič, vodja oddelka za javne finance in
proračun.
Poročilo Nadzornega odbora je podala Magdalena Urbančič, poročilo Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti Franc Koželj, poročilo odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Cvetko Zupančič, poročilo
odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami Biljana Gartner, poročilo
odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe Alojz Šinkovec.
V razpravi so sodelovali Cvetko Zupančič, Kristina Zadel, Marija Koščak, Aleš Tomažin, Janko Zadel, Alojz
Šinkovec, odgovorili so Janez Radoš, župan Dušan Strnad, Tatjana Božič.
Po končani razpravi je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil z 17 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za
leto 2014 v predlagani vsebini, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/6 Načrt dela Zavoda Prijetno domače v letu 2015
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo podal Miha Genorio, direktor Zavoda Prijetno domače.
Poročilo odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe je podal Alojz Šinkovec.
V razpravi so sodelovali Biljana Gartner, Irma Lekan, Kristina Zadel, Aleš Tomažin, odgovorili so Miha Genorio,
župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole.
Po končani razpravi je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je seznanil z načrtom dela Zavoda Prijetno domače v letu
2015.

Ad/7 Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov na področju osnovnega
šolstva v občini Ivančna Gorica
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo podala Andrejka Miše Glavič. Poročilo statutarno
pravne komisije je podala Maja Strnad, poročilo odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pa Franc Koželj.
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Ker razprave ni bilo, je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica s predlogi in
dopolnitvami Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/8 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo podala Andrejka Miše Glavič. Poročilo statutarno
pravne komisije je podala Maja Strnad, poročilo odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pa Franc Koželj.
Razpravljal je Alojz Šinkovec, odgovoril je župan Dušan Strnad.
Po končani razpravi je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine
Ivančna Gorica v skrajšanem postopku, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.

Ad/9 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na
področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo podal Matej Šteh. Poročilo statutarno pravne komisije
je podala Maja Strnad, poročilo odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe pa Alojz Šinkovec.
Razpravljala je Kristina Zadel, odgovoril ji je Matej Šteh.
Po končani razpravi je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil z 18 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica s
pripombo Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe po skrajšanem postopku in
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/10.1 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih 981/6, k.o. 1811 – Dobrava in Sklep o
vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava;
Po uvodni besedi župana Dušana Strnada je informacijo za vseh pet točk podala Danijela Pirman.
Poročilo odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami je za vseh pet točk
nepremičnin javnega dobra podala Biljana Gartner.
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Ker razprave ni bilo je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme
- sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih 981/6, k.o. 1811 – Dobrava in
- sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava,
ki se ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/10.2 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob in
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 1387/4, k.o. 1823 Dob;
Ker razprave ni bilo je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme
sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob in
sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 1387/4, k.o. 1823 Dob,
ki se ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/10.3 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6,
1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 1071/7 vse k.o. 1814 – Kriška vas;
Ker razprave ni bilo je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme
-

sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6,
1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6 vse k.o. 1814 – Kriška vas,
ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/10.4 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 – Zagradec;
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 516/4 in parc.št. 516/6 vse k.o 1825 Zagradec;
Ker razprave ni bilo je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme
-

sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 –
Zagradec in
sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 516/4 in parc.št. 516/6 vse k.o 1825
Zagradec,

ki se ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ad/10.5 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12,
vse k.o. 1810 – Stična;- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 385/7 in 385/8, k.o. 1810
–Stična.
Ker razprave ni bilo je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme
-

sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in
1593/12, vse k.o. 1810 – Stična in
sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 385/7 in 385/8, k.o. 1810 –Stična,
ki se ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/11 Seznanitev občinskega sveta s poročili organizatorjev volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih na lokalnih volitvah 2014
Uvodno besedo je podal župan.
Ker ni bilo razprave je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje, kjer je bil soglasno z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je seznanil s poročili organizatorjev volilne kampanje o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih na lokalnih volitvah 2014.
Ad/12 Vprašanja in predlogi
Marija Koščak:
Povedala je, da bi se navezala na pisno vprašanje, ki smo ga naslovili na gospoda župana v mesecu februarju z
listo podpisov krajanov Virja o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje na območju K3. Vsi
vlagatelji za odmero prispevka smo dobili odločbo z obrazložitvijo. Potem pa nam je na to odgovoril g.
podžupan in ta odgovor nam je zelo razumljiv. Iz dopisa je bilo razvidno, da bomo vsi krajani, ki smo plačevali
vsa leta za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v naslednji odločbi oproščeni za 15 točk po veljavnem
odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Imam vprašanje, kje imamo mi krajani zagotovila, da bo
prispevek zaračunan po novem odloku NUSZ, kdo bo dal te informacije na GURS, ker Gurs pridobiva podatke za
izračun NUSZ. Odmero in odločbo nadomestila zavezancu izda pristojni organ, ki pa tudi dela in vodi postopek
za odmero pri pobiranju, vračanju, izterjave. Zanima me ali to velja samo za nas podpisnike ali tudi za vse druge
uporabnike ali kakšno drugo mnenje županstva.
Irena Lavrih:
Vsi investitorji, ki so vložili vlogo za izdajo odločbe za odmero komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijo
Vir pri Stični in so podpisniki predmetnega dopisa, so oproščeni 15 točk, ne pa tisti lastniki objektov, ki so do
sedaj plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pravne podlage za to, da bi tisti lastniki ali
najemniki objektov, ki so plačevali NUSZ, zdaj ne plačali komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijo ni.
Podatke
o zavezancih, ki so dolžni plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pripravi občina, oz. občina
najame za pomoč zunanjega izvajalca, ker je to delo z veliko količino podatkov (računalniška obdelava).
Podlaga je v registru enot nepremičnin. Na podlagi odloka se pripravi tabele s potrebnimi podatki. Iz njih se vidi,
kdo je priklopljen na kanalizacijo, na vodo itd., formula za izračun nadomestila je podana v odloku. Formula je
enostavna, zato si višino nadomestila lahko izračuna tudi vsak sam.
Marija Koščak:
Je vprašala, ali se lahko poda pisno zagotovilo, da bo to držalo ?
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Irena Lavrih je odgovorila, da je to zagotovljeno že z odgovorom podžupana. Podatki o vlagateljih za odmero
komunalnega prispevka pa na občini obstajajo.

Nataša Lukman:
Cesta Gabrovčec: regionalna cesta, po kateri hodijo otroci in jo tudi prečkajo, kjer ni prehoda, je nevarna. Ali
lahko občina urgira na državo, če že ni pločnika, da bi se naredil vsaj prehod za pešce, ker sedaj ni ničesar.
Odgovoril je župan: vse kar lahko občina naredi je, da poda pobudo na DRSI. Glede na izkušnje vemo, da je
problem urediti že kakšen prometni znak, nikar prehoda za pešce. Vse te otroke se bo vozilo v šolo z javnim
prevozom. Župan je predlagal, da se to vprašanje jemlje kot svetniško pobudo in se jo poda na Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica. Po obravnavi na tem svetu, se poda prošnjo
na Družbo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).
Nataša Lukman
Vprašala je, kdaj bo narejena kanalizacija ? Ali bo to prej, predno bodo občani vgradili čistilne naprave ?
Župan je odgovoril, da se počaka na odločitev države v zvezi s spremembo izvajanja operativnega programa, ki
se pripravlja. Po zdajšnjem zakonu, tam kjer je aglomeracija, bi morala biti grajena kanalizacija in ni treba
graditi MKČN. V prejšnji sestavi je OS sprejel načrt gradnja kanalizacija. Narejen je tudi izračun, koliko denarja
potrebujemo za to. Številka je 22 mio eur. Po aglomeracijah graditi ne bo možno, ker tega denarja ni in ga ne
bo. Potrebne bodo spremembe, v smeri, da se išče cenejše načine gradnje in odvajanja odpadnih voda. Kaj bo
država sprejela, se ne ve. Počakati bo potrebno na to, kaj bo sprejeto. Zagotovo pa ne bo predpisa, da se
kanalizacija gradi na tistem območju, kjer že sedaj ni aglomeracij.
Aleš Tomažin:
Vprašal je kako je z možnostjo rešitve problema varnega prečkanja ceste na cesti proti Muljavi nasproti novega
naselja ? Njegova pobuda je, da bi se prehod za pešce prestavil za 10 m nazaj. Ovira je tudi živa meja.
Župan je odgovoril, da je SPV že obravnaval ta problem. V kratkem bo tam postavljena hitrostna tabla. Nekaj je
bilo narejeno tudi z živo mejo. Občina bo preverila postopek te zadeve in pripravila odgovor. Ta problem je
poznan in se ga že rešuje.
Tomaž Smole:
Prisotne je obvestil, da se je občina uvrstila med finaliste izbora za energetske nagrade v kategoriji OVE s
projektom Sistematična implementacija OVE v energetsko oskrbo objektov Izobraževalno vzgojnega centra.
Bralci bodo s spletnim glasovanjem izbrali med vsemi finalisti svojega favorita v posamezni kategoriji.
Zmagovalci spletnega izbora bodo dobili posebna priznanja. Spletno glasovanje bo ločeno od glasovanja
komisije. O datumih spletnega glasovanja bodo svetniki obveščeni naknadno. Pridobitev nagrade je pomembno
kot referenca pri prijavi na razpise.
Drugih vprašanj in predlogov ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Zapisala:
Tatjana Markelj
Dušan Strnad, župan
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