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ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v mandatu 2018 - 2022
/v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/,

ki je potekala dne, 22. 4. 2020, ob 17.00 uri z uporabo videokonferenčnega orodja – Webex Meetings.
Občinska uprava Občine Ivančna Gorica hrani digitalni zapis poteka seje. Prav tako občinska uprava
hrani tudi poročilo o glasovanju 11. 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.
Odsotni: /
Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, dr. Andrejka Miše Glavič – direktorica občinske uprave, Branka
Kovaček – Vrtec Ivančna Gorica, predstavnik časopisa Klasja – Matej Šteh ter strokovni sodelavci
občinske uprave Gašper Stopar, Janez Radoš, Danijela Pirman, Simon Kastelic, Tamara Vidović, Maja
Lampret, Irena Lavrih, Rozalija Smrekar in Tatjana Markelj.
Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj.
Po opravljenem pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 21 od 21 svetnikov, s
čimer je bila zagotovljena sklepčnost dela občinskega sveta.
V začetku seje je povedal, da se bo 11. redna seja OS izvedla preko videokonferenčnega orodja Webex
Meetings. Povedal je, da se bo najprej obravnaval Predlog Sklepa o ugotovitvi obstoja izrednih razmer
ter določitvi pravil izvedbe te seje in tudi izvedlo glasovanje za ta sklep, nato se bo glasovalo še o
dnevnem redu. Pri vseh ostalih točkah se bo glasovalo po koncu obravnave posameznih točk dnevnega
reda. Ne glede na navedeno, je zapisnik zapisan tako, da je pri vsaki točki navedeno tudi glasovanje
oziroma predlog sprejetega sklepa.
V nadaljevanju je predal besedo dr. Andrejki Miše Glavič, ki je obrazložila vsebino Predloga Sklepa o
ugotovitvi obstoja izrednih razmer ter določitvi pravil izvedbe seje.
Župan je odprl razpravo.
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K razpravi se je prijavil Milan Jevnikar, ki je povedal, da se je napačno prijavil in da ni imel nobene
pripombe oziroma razprave na to temo.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o ugotovitvi obstoja izrednih razmer ter določitvi
pravil izvedbe seje.
V nadaljevanju je župan prešel na delovni del seje.
Gradivo za 11. redno sejo so člani občinskega sveta prejeli s sklicem po elektronski pošti. Člani
občinskega sveta so v gradivu prejeli tudi odgovore na vprašanja, ki so bila zastavljena na 11. redni seji
OS. Gradivo je vsakokrat objavljeno tudi na spletni strani občine.
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 ugotovitvi obstoja izrednih razmer ter določitvi
pravil izvedbe seje.
V nadaljevanju je župan predstavil dnevni red 11. redne seje.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo je župan predlagal glasovanje predlaganega dnevnega reda, kjer je bil z 21 glasovi
ZA, sprejet naslednji
D N E V N I R E D:
1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 10. redne seje, ki je bila 4. 2. 2020 (poročevalka:
Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
3. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
(poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna
Gorica;
• Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Primožu Jeraliču, članu Odbora Občinskega
sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti;
• Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Odbora Občinskega sveta za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti;
4. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč
(poročevalka: Danijela Pirman);
5. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Danijela Pirman);
6. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(poročevalka: Danijela Pirman);
7. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (poročevalki: Branka
Kovaček, Olga Skubic);
8. Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ivančna Gorica za leto
(poročevalka: Rozalija Smrekar);
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9. Vprašanja in predlogi.
Ad/1
Potrditev zapisnika 10. redne seje, ki je bila dne 4. 2. 2020 in realizacije sklepov 10. redne
seje

Uvodno besedo je podal župan, ki je dal zapisnik v razpravo.
Razpravljala je:
- Marija Koščak, ki je vprašala glede uvrstitve Poročila Nogometnega kluba Ivančna Gorica pod
točko A/6 v Program dela Občinskega sveta.
Odgovorila je dr. Andrejka Miše Glavič, ki je povedala, da je bil odgovor poslan na elektronsko pošto.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme zapisnik 10. redne seje, ki je bila dne 4. 2. 2020 in potrdi
realizacijo sklepov 10. redne seje.
Ad/2
Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
Župan je prisotne seznanil z:
-

obširnim poročilom o delu občine in Štaba CZ v času epidemije COVID-19 in
poročilom o delu zaposlenih v občinski upravi v času epidemije COVID-19.

Hkrati je povedal, da so vsi ukrepi in obvestila v zvezi z epidemijo redno objavljajo tudi na spletni strani
občine.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
-

Kristina Zadel, ki se je zahvalila za prejete zaščitne pralne maske s strani Občine Ivančna Gorica
za njihovo podjetje. Vprašala pa kdaj se bo začela izvajati pomoč na domu v Višnji Gori
(konkretno pri Mariji Vovk).

Odgovorila je Martina Hrovat, ki je povedala, da za Občino Ivančna Gorica vse poteka v skladu s
potrebami občanov.
Odgovoril je še župan, ki je povedal, da se bo navedeno preverilo.
-

Andreja Robek Perpar, ki je izrekla pohvale Občini Ivančna Gorica in civilni zaščiti za vse
opravljeno delo (delitev zaščitnih pralnih mask za podjetja, javne zavode, Dom starejših
občanov, Zdravstveni dom…), zaprtje cest, igrišč in pomoč osnovnim šolam za dobavo
računalnikov in dostop do nakupa izdelkov iz tržnice preko spleta.

3

Občina Ivančna Gorica

-

Milena Vrenčur, ki je pohvalila vse aktivne udeležence v tej izredni situaciji. Vprašala je, kako je v
tem času poskrbljeno za starejše in če je bilo izdanih kaj kazni občanom, ki niso upoštevali pravil.
Zanimalo pa jo je tudi glede projekta Starejši za starejše.

Odgovoril je župan, ki je povedal, da so pripadniki civilne zaščite kršitelje opozarjali občane, bilo pa je
izrečenih tudi nekaj kazni. Glede projekta Starejši za starejše se bo preverilo.
Odgovorila je še Martina Hrovat, ki je povedala, da je bilo za vse starejše, ki so izkazali potrebo,
ustrezno poskrbljeno.
Ker druge 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
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
• Predlog Sklepa o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna
Gorica;
• Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Primožu Jeraliču, članu Odbora Občinskega
sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti;
• Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Odbora Občinskega sveta za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti;
Po uvodni besedi župana je obrazložitev Janez Mežan.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Milan Jevnikar, ki ga je zanimalo kdo je kandidat Rok Zupančič.
Odgovorili so Janez Mežan, Marija Koščak, Kristina Zadel, Cvetko Zupančič in Franc Koželj.
Vsi so povedali, da g. Roka Zupančiča poznajo in da je primeren kandidat za člana Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer so bili z 21 glasovi ZA sprejeti naslednji
SKLEPI:
1. Občinski svet Občine Ivančna Gorica imenuje Mateja Šteha za odgovornega urednika javnega
glasila Občine Ivančna Gorica.
2. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
Primožu Jeraliču, članu Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
3. Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o razrešitvi Primoža Jeraliča in
imenovanju Roka Zupančiča za člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti.
Ad/4
Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč
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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.
Razpravljala sta:
- Andreja Robek Perpar, ki je povedala, da pozna konkreten primer. Izrazila je dvom glede
dogovora (cena za odkup) z enim od lastnikov, češ da ni bil obravnavan enako kot drugi lastniki.
Prosila je za pojasnilo kakšna je razlika med predlogom sklepa točke 4 in točke 5.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se naj naslednjič takšne informacije preverijo tudi na občini. V
obeh primerih, gre za kmetijsko zemljišče, kjer je zahteva po ceni odkupa nenormalna. Ceno, ki jo je
občina predlagala je določilo sodišče. Občina bi jo plačala po ocenjeni vrednosti. Ponudba ljudi mora
biti razumna.
-

Alojz Šinkovec, ki se je strinjal z županovo razlago.

-

Cvetko Zupančič, ki je povedal, da je pričakoval takšno debato. Povedal je, da v primeru, ko se
gre za nakup zemljišča za obvoznico, nakup nujno potreben. Želi pa, da se z lastnikom najde
primerno ceno.

-

Andreja Robek Perpar, ki je še povedala, da se primeri od primera razlikujejo. Navedla je
večkratna pogajanja z lastniki na Viru. V tem konkretnem primeru pa naj bi šlo za manjše število
sestankov z lastniki.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da je potrebno na občini preveriti število opravljenih sestankov.
Pogodb z večjo ceno kot je ocenjena ne more podpisati.
Odgovorila je še Danijela Pirman, ki je povedala, da je bilo vložene veliko energije pri tem delu.
Skušalo se je poiskati tudi druge možnosti (nadomestno zemljišče), vendar do dogovora ni prišlo. Vsi
ostali lastniki so se strinjali z ocenjeno vrednostjo zemljišča.
-

Silvo Praznik, ki se je oglasil kot predsednik Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in
gospodarjenje z nepremičninami. Povedal je, da je bilo opravljeno že ogromno terenskega dela
in da se primeri zelo razlikujejo. Strinjal se je z županovo razpravo in povedal, da je nakup
zemljišča za obvoznico velikega pomena in da bi se moral izvesti.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je seznanil z vsebino Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi
interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč in ga daje v javno razgrnitev za najmanj 14 dni z objavo
na spletni strani občine Ivančna Gorica in na oglasni deski občine.

Ad/5
Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna
Gorica za leto 2020
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.
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Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2020.

Ad/6
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.
Razpravljal je:
- Jože Anžlovar, ki je povedal, da je zadovoljen s pričetkom aktivnosti glede nakupa zemljišča za
vrtec v Šentvidu. Ta projekt ni pomemben samo za Šentvid, ampak tudi za širšo okolico. Cena
je zelo ugodna in cilj je čimprej priti do izgradnje vrtca.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
Ad/7
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Po uvodni besedi župana je obrazložitev Branka Kovaček, poročilo Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti Franc Koželj in poročilo Statutarno-pravne komisije pa Tjaša Kralj.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Marija Koščak, ki je predlagala, da se sprejme pravilnik v predlagani vsebini. Hkrati je še
povedala, da je vesela za nakup zemljišča za vrtec v Šentvidu. Cena se ji zdi več kot ugodna.
-

Milan Jevnikar, ki je podal pripombo na pravilnik in sicer na 4 sklop 3 alineo, ki govori o enemu
staršu in skrbništvu nad mladoletno osebo in glede dodeljevanja števila točk takemu staršu,
zapisanih v 2 sklopu. Prosil je še za stran 5 pravilnika. Bo pa glasoval za ta sklep.
Odgovorila je Branka Kovaček, ki je pojasnila vprašanje.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da je to treba natančno zapisati. Povedal je, da je potrebno preveriti
navedeno in če je potrebno se še pravilnik dodatno popravi oziroma dopolni.
Odgovoril je tudi Franc Koželj, ki je še dodatno pojasnil to vsebino pravilnika.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, sprejet
SKLEP:
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Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Ad/8
Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ivančna Gorica za leto
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:
- Milena Vrenčur, ki je podala pripombo na naziv letnega programa. Meni, da gre bolj za program
UTŽO. Povedala je, da bi bilo potrebno izdelati celoviti program po izobraževanju odraslih.
Meni, da gre pri UTŽO-ju za starejše ljudi in imajo status društva tako kot ga imajo druga
društva v občini. Želela bi, da je program predstavljen tako kot se izvaja tekom celega leta.
UTŽO ima zelo dobro pripravljen program z različnimi aktivnostmi, ki niso nikjer zapisane.
Vprašala je ali so ta sredstva za leto 2020 namenjena različnim društvom, ki izobražujejo
starejše ali samo za UTŽO ? Zanimalo jo je še, ali je možno predlagani program dopolniti ?
Odgovorila je Rozalija Smrekar je povedala, da je program pripravljen na podlagi pravilnika, ki omogoča
sofinanciranje izobraževanje odraslih. Letni program izobraževanja pa se seveda lahko dopolni z
ustrezno vsebino.
Odgovoril je še župan, ki je povedal, da se vsako leto objavi razpis in se lahko prijavijo tudi vsi drugi, ki
opravljajo to dejavnost. Po navadi se prijavi samo UTŽO.
-

Milena Vrenčur, ki je povedala, da se naj ta program potem imenuje Letni program UTŽO, ne
pa izobraževanje odraslih. Predlaga, da se to konkretizira. Dala bo pobudo drugim društvom,
da tudi izvajajo tak program.
Odgovorila je Rozalija Smrekar, ki bo vse povedano preverila.
Odgovorila je še direktorica, ki je povedala, da gre pri tem sprejemu za novo zadevo v skladu z zakonom
o izobraževanju odraslih in lokalna skupnost sprejema letni program v katerem opredeli vsebine, ki so
določene v zakonu; cilje in kazalnike na letni ravni, ukrepe, obseg sredstev in kako se ta letni program
lahko izvaja. Meni, da se ne sme drugače imenovati, ker gre za splošen akt in se lahko vsak na razpis
tudi javi.
Odgovoril je še župan, ki je še povedal, da če se jih bo več prijavilo na razpis, bo potrebno povečati
proračunska sredstva.
-

-

Milan Jevnikar, ki se je strinjal z obrazložitvijo direktorice. Drugo leto je predlagal razširitev
programa in pregled dejavnosti še drugih društev. Hkrati se je strinjal z vsem povedanim. Meni,
da široka omemba UTŽO tukaj ni potrebna. V tem primeru gre za program in ne za izvajalca.
Tomaž Smole, ki je dodal, da ni vse kar po posameznih društev opravljajo izobraževanje
odraslih. Treba je vedeti, kaj sploh izobraževanje odraslih je. Iz tega naslova je treba zadostit
določenim potrebam. Tudi v bodoče prav dosti več drugih ne bo. Tistim, ki je v interesu
izobraževanje odraslih naj podajo predloge.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, sprejet
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SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v
občini Ivančna Gorica za leto 2020.
Ad/9
Vprašanja in predlogi
Pri tej točki je župan uvodoma svetnike seznanil o prejetem obvestilu, da lahko svoja vprašanja
posredujejo na elektronski naslov občine.
Razpravljali so:
-

Andreja Robek Perpar, ki je sporočila, da je dobila vprašanje občanke, zakaj vozijo odpadke na
odlagališče Polževo.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da je opravil pogovor s podjetjem Livar, kjer je bilo povedano, da
bodo dokončno sanirali poškodovano cestišče. Gre za sanacijo prejšnjega odlagališča Livarja.
V nadaljevanju je župan vprašal svetnike, če se strinjajo, da vprašanja iz te seje posredujejo preko
elektronske pošte in jih bodo prejeli še pred naslednjo sejo občinskega sveta. Če pa je kaj nujnega lahko
vprašajo kar na tej seji.
V nadaljevanju so razpravljali še:
- Milan Jevnikar, ki je vse prisotne obvestil da je praznovanje obletnice 70 letnice prestavljeno
na jesenski čas (oktober ali začetek november). Vprašal pa je ali obstaja kakšen načrt
obsipavanja občinskih cest ? Konkretno je navedel obsipavanje ceste skozi Spodnje Brezovo.
Predlaga, da se tudi taki deli obsipajo, gre za popravilo bankin v Spodnjem Brezovem.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bo preverilo.
-

Andreja Robek Perpar, ki je vprašala ali ima občina kakšen interes nakupa graščine Fedrovine
v Ivančni Gorici.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da nakup Fedrovine občina nima v načrtih. Je mnenja, da jo je
smiselno ohraniti. Gre za pomemben objekt oziroma zapuščino prednikov in je tudi izjemno dobro
ohranjena. Novi lastnik se je odločil, da bo to prodal in cena je zmerna. Najboljše bi bilo, da bi se
poiskal pametni investitor, ki ne bi tega objekta uporabil za stanovanja. ZVKD se s tem ne strinja,
ker je hiša zaščitena. Predlagal je tudi, da si svetniki ogledajo Fedrovino. Za občino bi nakup te
graščine pomenil turistično ali kakšno drugo ponudbo. Svetnikom je predlagal ogled. Če že, bi se
zaenkrat opravil nakup, potem pa je potrebno objekt prenoviti. Povedal je, da bo z lastnikom
najprej opravil pogovor o njegovih načrtih za ta objekt. Nato se bo sprejela odločitev za naprej.
-

Kristina Zadel, ki je imela enako vprašanje kot svetnica Perpar. Prejela je peticijo 18 ljudi. Hkrati
se je zahvalila za odgovor iz 10. redne seje OS, ki ga je prejela. Prosila pa še za seznam zavodov,
ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Odgovorila je direktorica, ki je povedala kateri zavodi so to.
-

Milena Vrenčur, ki je ravno tako podprla svetnico Perparjevo glede Fedrovine. Tudi nanjo so
se obrnili domačini, da bi občina odkupila to Fedranovo hišo, ker ima zgodovinski pomen.
Povedala je, da bi bila ta hiša lahko kulturna točka z različnimi zgodovinskimi prikazi. Željo
krajanov podpira.
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-

Tjaša Kralj, ki je povedala, da se več občanov pritožuje glede imenovanja nove podžupanje in
naloge podžupanje. Vprašala je kateri so bili razlogi za imenovanje? Ali so bila sredstva
predvidena v proračunu in iz katere postavke se bo financiralo plačilo za njeno delo ?
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se tej občani na FB strani podpišejo kot stranka LMŠ. Povedal je,
da je imenovanje podžupana izključna pristojnost župana. Tako odločitev je sprejel, ker lahko na tak
način opravljamo naloge kot so razdružitev zavoda na tri osnovne šole ali pa da se pospeši razvoj
turizma in celega področja družbenih dejavnosti, ki je doslej bilo aktivno, vendar ne dovolj. Delo župana
in podžupana je zelo obširno in zahteva veliko časa. Povedal je, da se je tako odločil in da stoji za to
odločitvijo in zanjo tudi prevzema vso odgovornost. Sredstva za plačilo pa so zagotovljena na postavi
za plačila funkcionarjev.
-

Martina Hrovat, podžupanja, ki je povedala, da je dolgo časa oklevala za sprejem te funkcije.
Funkcijo je sprejela, ker bi rada s svojim delom doprinesla k razvoju občine.

-

Tomaž Smole, ki je povedal, da se je obseg del in nalog v zadnjem obdobju na občini zelo
povečal. Prostega časa praktično ni. Zato je dobrodošel vsakdo ki želi in zmore pomagat.i Več
kot pozdravlja odločitev župana o imenovanju podžupanje. Pričakovanja ljudi so velika, hkrati
je potrebno sodelovati še na vseh sejah. V svojem imenu pa povedal, da imajo tudi župan in
podžupani svoje privatno življenje in je včasih dobro, če lahko še kdo prevzame kakšno delo.
Postavil pa je vprašanje ali se s stališči, ki se omenjajo in pišejo po družbenih omrežjih, prisotni
svetnici stranke LMŠ tudi strinjata. Meni, da so več kot nesramne.

-

Tjaša Kralj, ki je povedala, da s svojim vprašanjem ni želela obtoževati imenovanje podžupanje.
Vprašanj in stališč na družbenih omrežjih ne pozna in kot svetnica ima pravico vprašati na sejah
občinskega sveta. Pojasnila je dobila in se zahvaljuje.

-

France Omahen, ki je vprašal glede gradu Podsmreka. Zanimalo ga je, če je občina seznanjena
s prodajo zemljišč okoli okolice gradu Podsmreke. Zanimalo ga je glede dostopa v grad.
Odgovorila je Irena Lavrih, ki je povedala, da je bila opravljena odmera poti dostopa. Občina dostop
ima.
-

Andreja Robek Perpar, ki je povedala, da je spremljala vsebino na družbenih omrežjih glede
imenovanja podžupanje. Se pa popolnoma strinja s tem, da imajo zaposleni v občini zelo veliko
dela, glede na vsa poročila o aktualnih dogajanjih, ki se predstavijo na občinskem svetu. Župan
in podžupan potrebujeta še dodatno pomoč.

-

Marija Koščak, ki je povedala, da so člani sveta KS Stična zbrali podpisa zaradi neprimerne
kurjave v eni stanovanjski hiši v zimskem času. Vonj je bil neznosen in zadrževanje zunaj je bilo
nemogoče. Povedala je, da je bil o tem seznanjen tudi zdravstveni inšpektorat. Vprašala ga je
ali je bil na seji sveta KS o tem seznanjen tudi župan in kam naj člani KS vložili prijavo.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da s to informacijo še ni bil seznanjen. Meni, da so za to pristojne
dimnikarske službe, ki imajo sedaj po novem zakonu več pristojnosti. Bo pa občina raziskala kdo je
pristojen in kam naj KS vloži prijavo.
-

Milena Vrenčur, ki je glede imenovanja podžupanje povedala, da je Martina Hrovat zelo
delavna in upa, da bo veliko pripomogla k delovanju občine. Za imenovanje ji čestita. Kot
podžupanja bo pripomogla tudi pri aktivnostih za izboljšanje statusa starejših. Vprašala je še
ali je že kaj novega pri domu za starejše ?

9

Občina Ivančna Gorica

Odgovoril je župan, ki je povedal, da so aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišča za starejše zastale
iz razumljivih razlogov. Takoj ko bodo razmere dopuščale, se bo nadaljeval postopek oziroma pogovori.
Povedal je še, da bo občinski svet seznanjen takoj ko bo sprejet kakšen trden dogovor.
-

Kristina Zadel, ki je vprašala glede gradu Podsmreka. V prejšnjem mandatu je OS sprejel sklep
glede odkupa zemljišča, na seji pa je bilo navedeno o prodaji tretji stranki.
Odgovorila je Irena Lavrih, ki je povedala, da se je v tej parcelaciji odmerilo več zemljišča kot samo
cesta. Vse ostalo je kmetijsko zemljišče in občina nima predkupne pravice.
Odgovoril je še župan, ki je povedal, da bo občina poskrbela za dostop do objekta. Ostalo zemljišče pa
je kupil kmet, ki je imel predkupno pravico.
-

Silvo Praznik, ki je še glede imenovanja podžupanje povedal, da je razočaran nad takšnim
komentiranjem. Potrebno je počakati, da imenovana prične z delom in se potem razpravlja o
njenem delu. Martini je pri delu podal vso svojo osebno podporo. Hkrati je še vprašal
direktorico glede razpisa za 24 urno službo in če se lahko v časopisu Klasje poda obrazložitev o
tem kaj sploh pomeni 24 urna služba, prvi odvoz …Zahvalil pa se je strokovni sodelavki občinske
uprave Mojci Globokar Anžlovar, ki je sodelovala pri Odboru za prostorsko planiranje, varstvo
okolja in urejanje nepremičnin.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bodo pripravila pojasnila glede 24 urne dežurne službe.
-

Elizabeta Adamlje, ki je glede imenovanja podžupanja povedala, da je prepričana, da si Martina
Hrovat zasluži priložnost. Izkazala se je v teh kriznih časih pri prostovoljstvu in tudi v Svetu
Zavoda Prijetno domače. Meni, da bo svojo funkcijo opravljala ustrezno in kvalitetno.

-

Cvetko Zupančič, ki je povedal, da je vse kar se tiče imenovanja podžupana v pristojnosti
župana. Pri tem imenovanju ne vidi nobenega problema.

-

Milan Jevnikar, ki je komentiral stolpič v gradu Podsmreka. Vprašal je ali bi se ga lahko zaščitili
s kakšno pločevinasto streho, da se ne bi podrl še pred prodajo.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da je bil opravljen ogled in da je kakršnokoli vlaganje v ta objekt
brezpredmetno, ker ga je potrebno v celoti obnoviti.
-

Alojz Šinkovec, ki je glede Martine Hrovat povedal, da jo pozna že celo svoje življenje. Prepričan
je, da se je župan prav odločil in da je prava oseba na pravem mestu.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje o sklepih, ki so v zapisniku navedeni po
razpravi o posameznih točkah.
Zaradi tehničnih težav z glasovanjem pri svetnikih Jože Anžlovar, Franc Koželj in Alojz Šinkovec, je župan
po koncu glasovanja, posebej povprašal vse tri omenjene svetnike, kakšna je bila njihova volja pri
glasovanju. Vsi trije svetniki so potrdili svoj glas ZA pri vseh navedenih sklepih. Njihovi glasovi so
ustrezno zapisani pri posameznih sklepih.
Ker drugih vprašanj ni bilo, je župan ob 20.30 uri zaključil z 11. redno sejo Občinskega sveta preko
videokonferenčnega orodja – Webex Meetings.
Zapisala:
Tatjana Markelj

Dušan Strnad, župan
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