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Z AP IS NI K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v mandatu 2018 - 2022
/v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/,

ki je potekala dne, 4. 2. 2020, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica. Občinska uprava Občine
Ivančna Gorica hrani digitalni zapis poteka seje. Prav tako občinska uprava hrani tudi poročilo o
glasovanju 10. redne seje. Videoposnetek in dobesedni zapis seje se objavi na spletni strani občine.
Na začetku seje so bili prisotni svetniki: Irena Brodnjak, Milan Jevnikar, Marija Koščak, Magdalena
Butkovič, Franc Koželj, Tjaša Kralj, Anja Lekan, Irma Lekan, Janez Mežan, France Omahen, Silvo Praznik,
Tomaž Smole, Alojzij Šinkovec, Milena Vrenčur, Kristina Zadel, Robert Kohek, Jože Anžlovar, Elizabeta
Adamlje, Martina Hrovat, Cvetko Zupančič, Andreja Robek Perpar in Alojz Šinkovec, ki se je seji pridružil
ob 17.21 uri.
Odsotni: /
Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, dr. Andrejka Miše Glavič – direktorica občinske uprave, Stane
Stopar, Maja Perme Tomaž Rigler – Javno komunalno podjetje Grosuplje, predstavniki medijev: Radio
Zeleni val, predstavnik časopisa Klasja – Matej Šteh ter strokovni sodelavci občinske uprave Gašper
Stopar, Janez Radoš, Danijela Pirman, Rajko Peterlin, Erika Sadar, Tamara Vidović, Rozalija Smrekar in
Tatjana Markelj.
Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj.
V nadaljevanju je župan prešel na delovni del seje.
Po opravljenem pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 20 od 21 svetnikov, s
čimer je bila zagotovljena sklepčnost dela občinskega sveta.
Gradivo za 10. redno sejo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem po elektronski pošti. Gradivo je
vsakokrat objavljeno tudi na spletni strani občine.
V nadaljevanju je župan predstavil dnevni red 10. redne seje. Pri tem je povedal, da bo iz predlaganega
dnevnega reda na predlog Statutarno-pravne komisije, umaknil točko 3 – Predlog Pravilnika o tehnični
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izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih
voda na območju Občine Ivančna Gorica.
Predsednica Statutarno-pravne komisije, ki je povedala, da je bilo gradivo za točko 3 nomotehnično
neustrezno pripravljeno.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo je predlagal glasovanje o umiku točke 3 iz dnevnega reda 10. redne seje.
ZA umik je glasovalo 20 svetnikov.
V nadaljevanju je župan predlagal glasovanje predlaganega dnevnega reda, kjer je bil z 20 glasovi ZA,
sprejet naslednji
D N E V N I R E D:
1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 9. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
3. Elaborati cen komunalnih storitev (pitna voda, greznice in MKČN ) (poročevalca: Maja Perme,
Stane Stopar);
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka:
Magdalena Urbančič);
5. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(poročevalka: Danijela Pirman);
6. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: dr.
Andrejka Miše Glavič);
7. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančni Gorica za leto 2020 (poročevalka: Rozalija
Smrekar);
8. Predlog Sklepa za oprostitev plačila komunalnega prispevka za novogradnjo gasilskega doma
PGD Temenica, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Temenica (poročevalka:
Irena Lavrih);
9. Predlog Sklepa o določitvi cene pogrebne pristojbine (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
10. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za
namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Rozalija Smrekar);
11. Vprašanja in predlogi.

Ad/1
Potrditev zapisnika 9. redne seje, ki je bila dne 16. 12. 2020 in realizacije sklepov 9. redne
seje

Uvodno besedo je podal župan, ki je dal zapisnik v razpravo.
Razpravljali sta:
- Marija Koščak, ki je predlagala, da se odgovor na njeno svetniško vprašanje iz 8 in 9. redne seje
OS v zvezi z izgradnjo ceste Sobrače – Ježce posreduje vsem svetnikom. Zanima jo še koliko je
stala celotna investicija cesta Peskokop – Kepa.
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Odgovoril je Janez Radoš, ki je povedal, da je celotna investicija stala 976.000 tisoč eur, od tega so
100.000 eur sofinancirali lastniki Peskokopov.
-

Kristina Zadel, ki je pri točki 6 prosila za zapisnik sestanka KS glede določitve cene grobnine in
cene za uporabo pokopališča, da se to zapiše v zapisnik in da se ta zapisnik KS tudi posreduje
vsem svetnikom.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme zapisnik 9. redne seje, ki je bila dne 16. 12. 2019 z
danimi pripombami na seji in potrdi realizacijo sklepov 9. redne seje.
Ad/2
Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
Župan je prisotne seznanil o:
• uvrščenosti Občine Ivančne Gorica, po oceni analize Revije Moje Finance, na 21. mesto med
212 občinami. Na prvem mestu je v kategoriji po življenjski moči prebivalstva.
• delovanju Skupne občinske uprave 5G
• predaji popolnoma nove ceste v Sobračah
• podelitvi naziva »osebnost meseca decembra« Antonu Posavcu
• prenovljenem bencinskem servisu Petrolu v Ivančni Gorici
• obisku župana in podžupana na sejah svetov krajevnih skupnosti
• izidu knjižice »Koledar prireditev v občini Ivančna Gorica«
• spremenjenem delovnem času NLB Poslovalnice v Ivančni Gorici
• imenovanju Angelce Mohorič za novo ravnateljica OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
• predlogih in pobudah Sveta zavoda OŠ Stična – glede razdelitve OŠ Stična na samostojne šole
• imenovanju treh ambasadorjev občine (Dragica Šteh, Marko Vozelj in Anton Posavec)
• razglasitvi športnikov občine Ivančna Gorica za leto 2019 (rokometaš Nik Pirnat in
taekwondoistka Renata Mavrič)
• božično novoletnih koncertih v občini, še posebej sta s svojimi koncerti navdušila Marko Vozelj
in Nina Pušlar
• številnih jaslicah po županijah in posameznikih
kariernem dnevu na Srednji šoli Josipa Jurčiča in okrogli mizi, kjer je župan Dušan Strnad
spregovoril dijakom o možnostih zaposlitve v domačem kraju
• novem vodstvom Čebelarskega društva Stična. Novi predsednik je Anton Kastelic.
predstavitvi turističnih društev, Zavoda Prijetno domače in Samostana Stična na sejmu Alpe
Adria v Ljubljani. Na sejmu so se predstavili tudi srednješolsko turistično tržnico dijakov SŠJJ
• koncertu pevcev Moškega pevskega zbora Dob
• občnem zboru PGD Kriška vas, ki se ga je udeležil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije
Janko Cerkvenik.
Hkrati je še vse svetnike povabil na osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v
soboto, 8. februarja v Zagradcu in tudi na spremljevalne prireditve.
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Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan točko zaključil.
Pri tej točki ni bilo sprejetih posebnih sklepov, Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je z informacijo
župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica seznanil.
Ad/3
Elaborati cen komunalnih storitev (pitna voda, greznice in MKČN )
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Maja Perme iz Javnega komunalnega podjetja. Poročilo
Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe pa Alojz Šinkovec.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Andreja Robek Perpar, ki jo je zanimalo kaj se zgodi v primeru, če se sprejme nižja podražitev
kot je bila predlagana. Podala je primerjavo z Mestno občino Novo mesto.
Odgovorila je Maja Perme, ki je povedala, da ima Novo mesto gostejšo poseljenost in se ta cena ne
more primerjati z našo občino.
Odgovoril je še župan, ki je povedal, da se cena predlaga po predlaganih elaboratih za vsako občino
posebej.
-

Kristina Zadel, ki je povedala, da so sedaj za to sejo elaborati popravljeni in zato so cene
drugačne. Navedla je še, da dosedaj še ni bilo primera, da bi občinski svet tako hitro obravnaval
isto točko. Zanimalo jo je, če je to sploh možno. Prosi za pisni odgovor. Povedala je še, da je
bilo na odboru za gospodarstvo omenjena tudi revizija tega elaborata. Zanimalo jo je ali je bila
opravljena.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se pri tej točki gre za določitev cene vode in sprejema elaborata,
ki je določen z zakonodajo. Občina je novo ceno dolžna sprejeti. Če ne bo sprejela tega sklepa, je
potrebno podati obrazložitev za kaj ne in seveda v proračunu predvideti ustrezni del stroškov, ki bodo
izpadli na ta račun. Dlje se čaka, slabše je. Na to temo je bilo opravljenih kar nekaj sestankov z JKP.
Gradivo je pregledal tudi revizor. Kar se je dalo znižati, se tudi je.
-

Silvo Praznik, ki je vprašal, ali bo cena povišanja vode vplivala tudi na izpad prodaje vode v
sosednji občini (Žužemberk). Ali obstaja kakšen načrt za to ?
Odgovoril je Tomaž Rigler, ki je povedal, da se del Suhe krajine po kohezijskem projektu oskrbuje z
novimi vodnimi viri. Pričakuje se tudi nekaj izpada. Povedal je, da je na občini organiziran sestanek na
to temo, kjer se bo opravil pogovor z županom Občine Žužemberka in Komunalnim podjetjem Novo
mesto. Tema pogovora bo, kako ravnati naprej s tem vodnim virom. Vodni vir Globočec je strateški
vodni vir tako za Ivančno Gorico kot tudi Žužemberk. Ne pa v istem obsegu kot dosedaj. Ta izpad je bil
upošteval tudi v predloženem elaboratu.
Odgovoril je še župan, ki je povedal, da bi občina Žužemberk raje ohranila vodo, kot je kupovala kje
druge, ker bo ta kupljena voda bistveno dražja. Dejstvo je, da bo Žužemberk prodal manj vode, ker si
je naša občina izgradila svojega. Iz zajetja Globočec bo napajan vodovod Korinj in Ambrus.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer sta bila z naslednjimi glasovi, sprejeta
SKLEPA:
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Z 18 glasovi ZA, 2 glasova PROTI, 1 svetnik ni glasoval, je bil sprejet SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna
Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Ivančna Gorica, ki ga je
izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 8-I-Vod/2020 z
datumom januar 2020.
Z 18 glasovi ZA, 2 glasovoma PROTI, 1 svetnik ni glasoval je bil sprejet SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o
oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami –Občina Dobrepolje, Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Velike Lašče, ki ga je
izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 8-KAN-MKČN/2019 z
datumom november 2019.
Ad/4
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica za leto 2019
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala predsednica Nadzornega odbora Magdalena Urbančič.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta:
-

Kristina Zadel, ki je povedala, da se vsebina nadzorov Nadzornega odbora ponavlja. Nadzoruje
se samo pregled proračuna občine Ivančna Gorica. Prosila je za seznam zavodov, ki se
financirajo s strani proračuna v letu 2019/2020, kjer je ustanoviteljica oz iroma
soustanoviteljica občina. Povedala je še, da ni bil pregledan še noben javni zavod in nobeno
javno podjetje, niti ni bil opravljen nadzor v Javnem komunalnem podjetju. Zanima jo zakaj.
Hkrati je še povedala, da naj bi bila končna poročila NO posredovana tako županu kot
občinskemu svetu, so pa objavljena na spletni strani. Poraja se ji dvom glede zapisanih določb
o delu NO v Statutu Občine Ivančna Gorica.
Odgovorila je Magdalena Urbančič, ki je povedala, da se bo nadzor opravil že v letošnjem letu. Končna
poročila so objavljena na spletni strani občine kot informacija javnega značaja.
-

Cvetko Zupančič, ki je povedal, da je potrebno natančno pregledati pristojnosti Nadzornega
odbora in določila pravilno zapisati v statut.

Odgovoril je še župan, ki je povedal, da se glede pristojnosti in vsebine določb v statutu opravi pogovor
s pravno službo občine. Kar pa se tiče JKP, ima JKP svoj nadzor in vsi zavodi imajo notranje revizije.
Ker druge razprave ni bilo, je župan zaključil s to točko dnevnega reda.
Pri tej točki ni bilo sprejetih posebnih sklepov, Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je s Poročilom
o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, seznanil.
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Ad/5
Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Danijela Pirman. Poročilo Odbora za prostorsko
planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami pa Silvo Praznik.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v katastrskih občinah Dedni Dol, Draga, Gorenja vas, Kriška vas, Podbukovje,
Stična, Sušica, Šentvid in Veliko Globoko s pripombo Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja
in gospodarjenje z nepremičninami. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/6
Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2020
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala dr. Andrejka Miše Glavič.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Andreja Robek Perpar, ki je predlagala, da se v program dela vključi še predpis glede razdelitve
OŠ Stična na samostojne šole
Odgovoril je župan, ki je povedal, da je predlog smiseln, vendar trenutno še nima dovolj informacij
kako naj bi se ta akt imenoval. Priprave na razdelitev OŠ Stična na več samostojnih šol se uvrstijo v
program dela OS.
Odgovoril je še Tomaž Smole, ki je povedal, da se za tak postopek zahteva posebna specifična znanja.
Povedal je, da bo občina oblikovala delovno skupino za ustanovitev nove šole in strokovnjake za to
področje.
-

Kristina Zadel, ki je predlagala, da se v program uvrsti še Poročilo o delu Policijske postaje
Grosuplje in program varnosti v cestnem prometu. Zanimalo pa jo je glede uvrstitve v prog ram
dela Program izobraževanja odraslih in sklepu o višini cen najemnin športnih objektov…

Odgovorila je direktorica, ki je obrazložila uvrstitev v program dela OS program izobraževanja odraslih
in glede sklepa o višini cen najemnin športnih programov. Hkrati pa povedala, da se bo Poročilo o delu
PP in oceno programa varnosti v cestnem prometu uvrstilo v program dela 2020.
o Marija Koščak, ki je predlagala, da se uvrsti v program tudi Poročilo o delovanju NK s
prisotnostjo predsednika
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bo to poročilo preverilo ali se ga lahko uvrsti v program dela
OS.
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Po razpravi je župan povzel pripombe na program dela OS za leto 2020 in sicer v Program dela OS za
leto 2020 se uvrsti še:
- Poročilo PP Grosuplje
- Poročilo SPV
- Ocena varnosti v cestnem prometu.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
za leto 2020 z danimi dopolnitvami na seji.
Ad/7
Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančni Gorica za leto 2020
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Rozalija Smrekar. Poročilo Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti pa Franc Koželj.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Anja Lekan, kot članica NO NK Ivančna Gorica povedala, da pri nadzoru NK ni bilo ugotovljenih
nobenih nepravilnosti.
- Marija Koščak, ki je temeljito prebrala program športa. Zadnji odstavek ji je bil najbolj všeč,
kjer je vse opisano. Imela pa je pripombo na program Zdrav življenjski slog in sicer zakaj je
vpisan v program, glede na to, da ga financira Zavod za šport. Zanimalo jo je še ali imamo v
naši občini kategorizirane vrhunske športnike (ime in priimek).
Odgovorila je Rozalija Smrekar, ki je povedala, da gre v Letnem programu športa samo za navedbo
programa, ki se imenuje Zdrav življenjski slog. Občina ga samo sofinancira in za ta program ni
navedenih nobenih sredstev s strani občine. Hkrati je še povedala, da v letu 2019 ni nobeno društvo
črpalo sredstva iz naslova – vrhunski šport.
-

Alojz Šinkovec, ki ga je zanimala postavka »sofinanciranje strokovnih služb«. Kaj se iz te
postavke financira. Hkrati ga je še zanimala postavka »Kakovostni šport« in sicer kateri klubi
se financirajo iz te postavke.
Odgovorila je Rozalija Smrekar, ki je povedala, da so na spletni strani objavljeni vsi, ki so prejeli sredstva
iz proračuna. Kar pa se tiče postavke sofinanciranje strokovnih služb, bo podan pisni odgovor.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Letni program športa v Občini Ivančna Gorica za leto
2020.
Ad/8
Predlog Sklepa za oprostitev plačila komunalnega prispevka za novogradnjo gasilskega doma PGD
Temenica, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Temenica
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Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Irena Lavrih. Poročilo Odbora za turizem, gospodarstvo
in gospodarske javne službe pa Alojz Šinkovec.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka, za
novogradnjo Gasilskega doma Temenica, na zemljiščih parcelnih številk 337/2, 338/6, 337/1 in
343/1, vse k.o. Temenica, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Temenica, Temenica
6b, 1296 Šentvid pri Stični.

Ad/9
Predlog Sklepa o določitvi cene pogrebne pristojbine
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala dr. Andrejka Miše Glavič. Poročilo Odbora za turizem,
gospodarstvo in gospodarske javne službe pa Alojz Šinkovec.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je:
-

Cvetko Zupančič, ki je povedal da takih pristojbin še ne poznamo. Kaj ta denar pomeni za
občino, kaj sploh je to, namen.
Odgovorila je Andrejka Miše Glavič, ki je povedala, da je to namenski prihodek, ki se bo razdelil
upravljavcem grobov.
- Andreja Robek Perpar, ki ni razumela vsebine tega sklepa.
Odgovorila ji je dr. Andrejka Miše Glavič, ki je natančno razložila kaj pomeni pristojbina.
-

Silvo Praznik, ki se je zahvalil vsem ki so sodelovali pri pripravi odloka o pokopališkem redu
(direktorici občinske uprave dr. Andrejki Miše Glavič in podžupanu Tomažu Smoletu). Povedal
je, da je za upravljavce ta odlok zelo pomemben.
- Kristina Zadel, ki je podala obrazložitev svojega glasu. Povedala je, da glasovati ne more, ker ni
prejela zapisnika KS, kjer je bila določena cena grobarnine in cene za uporabo pokopališča.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da odločitve sprejemajo člani občinskega sveta. Dati težo
zapisniku KS nima nobenega smisla. Pri tej točki se sprejema Sklep o določitvi cene pogrebne
pristojnosti, kar nima nobene veze s pogrebno in pokopališko dejavnostjo.
-

Tomaž Smole, ki je povedal, da ta sklep ni bil sprejet na sestanku KS. Predmet sestanka KS so
bila pokopališča in upravljanje z njimi To je bil sestanek delovne narave, ki nima nobene
povezave s sprejemom tega sklepa. Zapisniki pa bodo objavljeni tudi na spletni strani občine.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 19 glasovi ZA, sprejet
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SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o določitvi cene pogrebne pristojbine v občini
Ivančna Gorica. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/10
Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene
pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica

Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Rozalija Smrekar. Poročilo Statutarno-pravne komisije
pa Tjaša Kralj.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica. Pravilnik se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad/11
Vprašanja in predlogi
Razpravljali so:
-

Andreja Robek Perpar, ki je vprašala glede lokacij meritev pri šolah in izvajanju tehtanja
kamionov. Vprašala je še kam je bila posredovana javna pobuda iz KS Ivančne Gorice za
Gorenjo vas in ali je občina prejela odprto pismo krajanov KS Ivančna Gorica iz naselij Stranska
vas – Spodnja Draga.
Odgovoril je župan, ki je navedel načrtovane lokacije radarjev in sicer naj bi se postavili na šestih
lokacijah v občini:
•
neposredna okolica OŠ Zagradec iz smeri Žužemberka
•
prometnica na relaciji Gorenja vas-Bojanji vrh
•
prometnica ob neposredni okolici podružnične šole Muljava iz smeri Ivančne Gorice
•
prometnica Stična -Vir
•
prometnica ob neposredni okolici podružnične šole Temenica
•
prometnica na relaciji Ivančna Gorica- Stična ( okolica prehoda za pečce Marof).
Kar pa se tiče javnega pisma, je bil obravnavan na seji sveta KS. Cesta skozi Stransko vas se bo
pregledala.
- Irma Lekan, ki je podala pobudo občanov v zvezi z onesnaženim zrakom naselja Ivančna Gorica.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da bi zrak bil manj onesnažen, če podjetje Livar ne bi poslovalo. Hkrati
je še podal informacijo, da je bilo podjetje Traig iz Ivančne Gorice prodano.

Ker drugih vprašanj ni bilo, je župan ob 19.05 uri zaključil z 10. redno sejo Občinskega sveta.
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Zapisala:

Tatjana Markelj

Dušan Strnad, župan
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