Občina Ivančna Gorica

Točka 1
Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica
Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E obc.ivancna.gorica@siol.net,
W ivancna-gorica.si
Datum: 23. 5. 2019
Številka: 9000-0005/2019-2

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

ki je potekala dne, 23. 5. 2019, ob 17.26 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 5. redne seje. Videoposnetek in dobesedni zapis seje se objavi na spletni strani občine.
Na začetku seje so bili prisotni svetniki: Elizabeta Adamlje, Jože Anžlovar, Irena Brodnjak, Martina
Hrovat, Milan Jevnikar, Marija Koščak, Magdalena Butkovič, Franc Koželj, Tjaša Kralj, Anja Lekan, Irma
Lekan, Janez Mežan, France Omahen, Silvo Praznik, Robert Kohek, Andreja Robek Perpar, Tomaž
Smole, Alojzij Šinkovec, Milena Vrenčur, Kristina Zadel, Cvetko Zupančič.
Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, dr. Andrejka Miše Glavič – direktorica občinske uprave, Simona
Jereb – podjetje AB Jereb, Branka Kovaček – Vrtec Ivančna Gorica, Bojan Petek - Policijska postaja
Grosuplje, Primož Erjavec - podpredsednik KS Zagradec, predstavniki medijev: Radio Zeleni val,
predstavnik časopisa Klasja – Matej Šteh ter strokovni sodelavci občinske uprave Gašper Stopar, Irena
Lavrih, Maja Lampret in Tatjana Markelj.
Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj.
Župan je vse prisotne pozdravil. Povedal je, da se je današnja seja pričela na terenu in sicer so si svetniki
ogledali Muzej krščanstva v Stični. Hkrati se je zahvalil vsem svetnikom in svetnicam, ki so se ogleda
udeležili.
V nadaljevanju je predal besedo Matjažu Marinčku, ki je predstavil fotografsko razstavo v sejni sobi.
Razstavo so postavili udeleženci fotografskega krožka UTŽO Ivančna Gorica, ki jih vodi Matjaž
Marinček. Hkrati so v sejni sobi na ogled makete Ivančne Gorice »Zakladi Ivančne Gorice«, ki so jih
izdelali 4 – 5 letni otroci iz Vrtca Pikapolonica pod vodstvom vzgojiteljic Barbare Pušlar in Heidi Brce.
Nato je prešel na delovni del seje.
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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.
Gradivo za 5. 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 5. redne seje, kjer je povedal, da bo pri točki 10
opravljena združena obravnava Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna
Gorica.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
-

Kristina Zadel, ki je predlagala, da naj se točka 10 obravnava po rednem postopku.
Janez Mežan, ki je povedal, da se je udeležil skupnega sestanka vseh društev s področja športa
in je mnenja, da je potrebno odlok sprejeti v združeni obravnavi.
Franc Koželj, ki je povedal, da je tudi mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti, da se odlok sprejme po združenem postopku.

- Kristina Zadel, ki je vprašala ali so bila na ta sestanek vabljena vsa društva.
Odgovoril je Tomaž Smole, ki je povedal da so bila vabljena vsa društva.
-

Tjaša Kralj, ki je povedala, da je mnenje Statutarno-pravne komisije, da bi bila dobrodošla
vključitev vseh športnih društev v Zvezo športnih organizacij Ivančne Gorice ter da se odlok
sprejme po rednem postopku in ne skladno z 79. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ivančna Gorica, tako da se prva in druga obravnava predloga Odloka združita.

Po razpravi je župan predlagal glasovanje spodaj navedenega:
SKLEPA:
- Občinski svet Občine Ivančna Gorica obravnava točko 10 v združenem postopku.
Sklep je bil sprejet z 19 glasovi ZA.
Ker druge razprave ni bilo, je župan Dušan Strnad predlagal glasovanje predlaganega dnevnega reda,
kjer je bil z 20 glasovi ZA, 1 svetnik/ca ni glasoval/a sprejet naslednji
D N E V N I R E D:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 15. 4. 2019 in realizacije sklepov 4. redne
seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2019
(poročevalec: Janez Mežan);
4. Predlog Sklepa o imenovanju predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan);
5. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca«
(poročevalka: Simona Jereb);
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6. Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena
Lavrih);
7. Poročilo o delu javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka:
Branka Kovaček);
8. Poročilo o delu policistov na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalec:
Bojan Petek);
9. Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Ivančna Gorica za obdobje 2019
- 2022) (poročevalca: Maja Lampret);
10. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica
(poročevalec: Tomaž Smole)
11. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančni Gorica za leto 2019 (poročevalka: Maja
Lampret);
12. Vprašanja in predlogi.

Ad/1
Potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 15. 4. 2019 in realizacije sklepov 4. redne seje
Uvodno besedo je podal župan, ki je dal zapisnik v razpravo.
Razpravljala je:
- Irma Lekan, ki je povedala, da ni navedena med prisotnimi člani občinskega sveta in prosila, da
so jo doda v zapisnik 4. redne seje pod prisotne.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bo pripomba upoštevala.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, 1 svetnik/ca ni
glasoval/a sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi zapisnik 4. redne seje, ki je bila 15. 4. 2019 z dano
pripombo na seji in sprejme realizacijo sklepov 4. redne seje.
Ad/2
Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
Župan je prisotne seznanil o:
-

podpisu namere o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica,
Škofljica, Ig in Dobrepolje;
otvoritvi vodovodnega sistema Škrjanščica;
dnevu odprtih vrat v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica;
20 letnici praznovanja Moto Fire Group-a;
občinskem tekmovanju gasilcev v Zagradcu;
nadaljevanju rekonstrukcije odseka državne ceste v Višnji Gori (od PŠ Višnja Gora do Mestnega
trga);
obnovi vodovoda v Starem trgu pri Višnji Gori;
izvolitvi novega opata Maksimilijana Fileja;
opravljenem tridnevnem pohodu po Krožni pešpoti;
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-

uspehu mladinskega pevskega zbora OŠ Ferda Vesela na festivalu na Slovaškem
osvojitvi prve nagrade Mešanega pevskega zbora Zborallica na festivalu v Bosni in Hercegovini;
udeležbi na prireditvi Zeleni bralček;

Hkrati je še povabil:
-

na otvoritev obnove in rekonstrukcije Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici;
slavnostnem podpisu pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe
na osrednjo svečanost ob prazniku občine Ivančna Gorica s podelitvijo priznanj in nagrad za
leto 2019.

Tomaž Smole pa je prisotne seznanil o ogledu Doma za starejše na Dunaju.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je:
-

-

Cvetko Zupančič, ki je podal pohvalo vsem za hitro in uspešno gradnjo vodovoda Leskovec.
Irma Lekan, ki je podala pohvalo vsem, ki so sodelovali pri rekonstrukciji Ljubljanske ceste. Dala
pa še pobudo, da se nadaljuje z modernizacijo in posodobitvijo vseh ulic v Ivančni Gorici na
področju javne razsvetljave, preplastitve asfalta in tudi na področju pešpoti, tam kjer je
mogoče.
Kristina Zadel, ki je vprašala glede informacij na področju vrtca oziroma zasebnih vrtcev.

Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bo to obravnavalo pri točki
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bo to obravnavalo pri točki 7.
-

Milena Vrenčur, ki se je zahvalila podžupanu za dobro organizirano in pripravljeno strokovno
ekskurzijo na Dunaju. Želi si, da bi tudi občina prišla do kakšnega takega doma.
Tomaž Smole, ki je pohvalil vse, ki so sodelovali pri tridnevnem pohodu Prijetno domače.

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
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2019
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podal Janez Mežan, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna
Gorica za leto 2019 v naslednji vsebini:
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V letu 2019 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
- Naziv častni občan prejme: Igor Švara
- Nagrado Zlati grb prejme: Ignacij Kastelic.
- Nagrado Josipa Jurčiča prejmeta:. Anica Bregar in Jože Glavič
- Plaketo Antona Tomšiča prejme: Simona Zvonar in Turistično društvo Višnja Gora.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/4
Predlog Sklepa o imenovanju predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Občini Ivančna Gorica
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podal Janez Mežan, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Kristina Zadel, ki je povedala, da se bo vzdržala glasovanja, ker je gradivo prejela pozno.
- Franc Koželj, ki je povedal, da se bo vzdržal glasovanja, ker je predlagan kot član v SPV.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 19 glasovi ZA sprejet naslednji
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica v naslednji sestavi:
-

Predsednik: Marjan Balant in
Člani: Franc Koželj, Gregor Arko, Marija Zajc, Damjan Lenček, Franci Grlica, Jožica Potočnik,
Damijan Mišigoj, Alojz Markovič, Ciril Grabljevec in Vito Meško.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/5
Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica

Po uvodni besedi župana, je obrazložitev podala Irena Lavrih.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, 1 svetnik/ca ni glasoval/a
sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme dopolnjen predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna
Gorica. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
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Ad/6
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca
Po uvodni besedi župana sta obrazložitev podali Irena Lavrih – vodja Oddelka za varstvo okolja in
urejanje prostora in Simona Jereb iz podjetja AB Jereb. Poročilo Odbora za prostorsko planiranje,
varstvo okolja in gospodarjenja z nepremičninami je podal Silvo Praznik.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Anja Lekan, ki je povedala, da je bila prisotna na javni razpravi, kjer je bilo največ pripomb pri
predstavitvi kulturnega doma. Zanima jo ali se je razmišljalo o prestavitvi kulturnega doma na
mesto stare šole.
Odgovorila je Simona Jereb, ki je povedala, da je na tisti lokaciji premalo prostora za tak objekt.
-

Robert Kohek, ki je pohvalil pripravljavce OPPN. Podal pa pomisleke glede umestitve
kulturnega doma in igrišča v prostor. Zanimalo ga je, če se je razmišljajo o prostoru nad šolo.
Odgovorila je Simona Jereb, ki je povedala, da bo v odloku več odprtih možnosti in se potem s
časom pokaže, kako se bo prostor urejal. Kar pa se tiče samega kulturnega doma, se pa lahko v
njem predvidijo še druge dejavnosti. Lahko bi se še malo povečal, ni pa tam idealna lokacija.
-

Robert Kohek, ki se je strinjal z odgovorom.

Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 21 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra
Zagradca.

Ad/7
Poročilo o delu javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Branka Kovaček. Poročilo Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti je podal Franc Koželj.
Župan je še povedal, da bo občina v Višnji Gori odkupila poslovne prostore za dodatne oddelke vrtca.
Za letos v proračunu ni predvidenih sredstev za nakup opreme. Če se bo pokazala potreba, bo potrebno
tudi znotraj proračuna najti rešitev. Povedal je še, da bo potrebno poiskati vse možnosti za gradnjo
vrtca v Šentvidu pri Stični.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Anja Lekan, ki je povedala, da je bilo na svetu vrtca podanih veliko pohval ravnateljici vrtca
Branki Kovaček.
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-

Irma Lekan, ki je predlagala, da bi se glede nabave blaga za prehrano v vrtcih povezali s
Kmetijsko svetovalno službo. Pri tem je pripravljena pomagati.
Odgovorila je Branka Kovaček, ki je povedala, da je potrebno nabaviti večje količine blaga za vse otroke
in zaposlene. Potrebno je izvesti javno naročilo.
-

Cvetko Zupančič, ki je predlagal povezovanje pridelovalcev. Povedal je, da ima občina veliko
pridelovalcev, na voljo pa majhne količine za prodajo. Predlagal je še, da bi se tudi v proračunu
na področju kmetijstva lahko zagotovilo sredstva za ta namen.

Pri tej točki ni bilo sprejetih posebnih sklepov, občinski svet se je s Poročilom o delu javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, seznanil.
Ad/8
Poročilo o delu policistov na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2018
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podal Bojan Petek, komandir Policijske postaje Grosuplje.
Poročilo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je podal Franc Koželj.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Martina Hrovat, ki je vprašala glede varnostne ocene beguncev in migracij na območju občine
oziroma ali so bili zaznani kakšni premiki ljudi na južnem območju občine.
Odgovoril je Bojan Petek, ki je povedal, da so tokovi ljudi tudi čez območje občine. Primera v južnem
delu občine niso obravnavali, ker teh ljudi ni bilo več.
-

Andreja Robek Perpar, ki jo je zanimalo glede podatkov navedenih v poročilu in sicer kaj
pomenijo številke v oklepajih leta 2017 in 2018. Zanimala jo je še starost alkoholiziranih oseb.
Odgovoril je Bojan Petek, ki je povedal, da je populacija alkoholiziranih oseb različna.
-

Tomaž Smole, ki je pohvalil Policijsko postajo Grosuplje za najdeno kolo ambasadorja Primoža
Jeraliča. Vprašal je še, če je kaj novih informacij glede kaznivega dejanja zoper neznanega
storilca, ki je poškodoval miljnik. V nadaljevanju ga je zanimalo, kakšen dogovor so sklenili s
Krajevno skupnostjo Ivančna Gorica za najem poslovnega prostora. Na poročilo pa podal
predlog in sicer, da bi v njem podali podatke za obdobje treh let.
Odgovoril je Bojan Petek, ki je povedal, da glede konkretnih zadev ne more podajati odgovorov. Glede
prostorov je povedal, da kakšnih novih informacij nima, se pa bo pozanimal. Za pripombo na poročilo
pa se je strinjal.
-

Kristina Zadel, ki je podala pripombo na poimenovanje odbora, ki je obravnaval poročilo.
Povedala je, da se je odbor samo seznanil s poročilom, poročevalca pa ni bilo, tudi ne razprave.
Zanimalo jo je ali je to skladno s poslovnikom občinskega sveta. V nadaljevanju je podala še
dodatna vprašanja glede porasta kaznivih dejanj, nevarnih cestnih odsekih, več nesreč, izdaji
več odločb centra za socialno delo in glede organizacije policijske pisarne v Ivančni Gorici.
Odgovoril je Bojan Petek, ki je povedal, da sta v Ivančni Gorici dva policista, med vikendi so tudi dodatne
patrulje, nadzor je odvisen od gostote prometa.
Odgovoril je še župan, ki je povedal, da je pravilno poimenovanje odbora, ki je obravnaval poročilo
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Župan je vprašal kako je z merjenjem hitrosti na nevarnih odsekih.
7

Občina Ivančna Gorica

Odgovoril je Bojan Petek, ki je povedal, da policisti merijo hitrost tam kjer prihaja do prometnih nesreč
(70 %), 20 % tam, kjer so prekoračitve hitrosti velike in 10 % tam, kjer to želijo občani. Povedal je še,
da je na spletni strani na voljo aplikacijo, kjer občani lahko predlagajo pobudo za meritve.
-

Marija Koščak, ki je vprašala o kadrovski zasedbi policijske postaje v Ivančni Gorici. V prejšnjem
mandatu je bilo povedano, da bo dodatna kadrovska okrepitev v Ivančni Gorici. Zanimalo jo je
še, kakšno je mnenje komandirja glede obnašanja prometnih prekrškov in drugih kaznivih
dejanj naših občanov.
Odgovoril je Bojan Petek, ki je povedal, da je območje občine veliko. Policisti se trudijo zagotavljati čim
večjo varnost in prisotnost na terenu. Z večjo prisotnostjo se ugotovi tudi več kršitev. Zakona ne more
komentirat, ker ga samo izvaja. Glede kadrovske okrepitve pa povedal, da on samo vodi in razporeja
delo policistov tam kjer je potrebno.
Pri tej točki ni bilo sprejetih posebnih sklepov, Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je Poročilom
o delu policistov na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2018, seznanil.

Ad/9
Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Ivančna Gorica za obdobje 2019 - 2022
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Maja Lampret.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine
Ivančna Gorica za obdobje 2019 - 2022.

Ad/10
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica
Po uvodni besedi župana sta obrazložitev podala dr. Andrejka Miše Glavič in Tomaž Smole. Poročilo
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je podal Franc Koželj in poročilo
Statutarne-pravne komisije Tjaša Kralj.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so:
- Janez Mežan, ki je podal predlog PD Polž iz skupnega sestanka športnih društev in sicer:
o da se prva alinea 100. člena spremeni tako, da se glasi:
▪ Izvajalec izvede vsaj 24 organiziranih planinskih tur oziroma pohodov letno in
o da se druga alinea 100. člena spremeni tako, da se glasi:
▪ Na planinski turi oziroma pohodu sodeluje vsaj 8 udeležencev starejših od 19
let.
- Milena Vrenčur, ki je povedala, da nikjer v merilih ni omenjenega tenisa.
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Odgovoril je Tomaž Smole, ki je povedal, da je za vse športe ustrezno poskrbljeno, kljub temu, da
niso navedeni v merilih.
-

Kristina Zadel, ki je podala pomisleke na zelo obsežen odlok glede na Zakon o športu, ki ima
100. členov. V nadaljevanju je vprašala katero uradno glasilo ima občina, ki je navedeno v 15.
členu odloka. Po njenem ima občina samo časopis občanov občine, ki izhaja zelo poredko.
Nadalje je podala pomisleke na imenovanje komisije. Povedala je še, da se 100 členov nanaša
na merila, ki bi lahko bila dopolnitev odloka. Glede na to, da se ji zdi odlok preobsežen, ga v
takšni obliki ne more podpreti.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da ta odlok ni zakon, je izvedbeni akt, ki je nastal na podlagi zakona.
Časopis Klasje pa je uradno glasilo občine.
Odgovoril je še Tomaž Smole, ki je povedal, da je potrebno v vsakem primeru sprejeti odlok, ne samo
merila. Obsežen pa je zaradi raznolikosti športnih dejavnosti v občini. V njem so podrobno določena
pravila in merila, da potem ne bo težav pri točkovanju vlog. Bolj ko so stvari določene, bolj so jasne.
Odgovorila je tudi direktorica, ki je povedala, da zakon ne vsebuje meril. Merila so povzeta po
izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa in po nacionalnem programu športa.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 20 glasovi ZA, 1 svetnik/ca ni
glasoval/a, sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Ivančna Gorica z dano pripombo na seji. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad/11
Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančni Gorica za leto 2019
Po uvodni besedi župana je obrazložitev podala Maja Lampret. Poročilo Odbora negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti je podal Franc Koželj.
Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje, kjer je bil z 19 glasovi ZA sprejet
SKLEP:
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Letni program športa v Občini Ivančni Gorica za leto
2019.
Ad/12
Vprašanja in predlogi
Razpravljali so:
- Milan Jevnikar, ki je podal dve vprašanji. Najprej je vprašal kako je urejeno s prevozniki glede
varnosti na avtobusu in kdo to nadzira ter kako je v razpisu dogovorjeno glede števila
opravljeni prevozov otrok domov in kdo to nadzira. Hkrati je še povedal, da se mu naj sporočijo
teme ali pobude za prvo sejo sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana.
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Odgovoril je župan, ki je povedal, da je vse to navedeno v pogodbi o prevozih in da lahko pri
direktorici opravi vpogled v pogodbo o prevozih.
-

Andreja Robek Perpar, ki je podala predlog iz seje sveta šole in sicer, da bi se za dodatno
omejitev hitrosti pred Osnovno šolo Stična in Srednjo šolo Josipa Jurčiča ali postavil radar ali
pa po zgledu Krškega in Brežic na cesti narisale sličice, ki zgledajo kot otroško igrišče. Zanimalo
pa jo je tudi glede odstranitve miljnika oziroma postavitve replike. Hkrati je še povedala, da je
bila opozorjena, da je opatov del na miljniku obrnjen narobe.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da je edina rešitev za dodatno omejitev hitrosti postavitev radarja.
Risanje se mu tudi zdi dober predlog. Vendar se bo najprej počakalo na novo prometno ureditev ob
gradnji nove kolesarske poti. Glede miljnika je povedal, da se trenutno nahaja v restavratorskem centru
v Šentvidu pri Stični, kjer se bo obnovljen hranil do odločitve nove lokacije postavitve. Ena varianta je
novi KUC, druga pa muzej Stična. V križišče ne bo več postavljen, tam bo stala replika.
-

Marija Koščak, ki jo je zanimalo glede objavljenih razpisov na spletni strani občine za delovna
mesta v občinski upravi.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da gre za delovna mesta, ki so bila sprejeta s kadrovskim načrtom pri
sprejemu proračuna. Podsekretar je nov zaposleni, ki bo prevzel vodenje Oddelka za upravno pravne
zadeve, družbene in gospodarske zadeve, višji referent je nov zaposleni za področje cest, ostala tri
mesta so bila razpisana zaradi spremembe iz določenega v nedoločen delovni čas.
-

Magdalena Butkovič, ki se je zahvalila podžupanu za obsežno poročilo glede ogleda doma za
starejše na Dunaju. Pridružila pa se je razpravi svetnice Vrenčur glede tega, da bi ivanška občina
končno dobila dom za starejše ljudi.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da bo treba pospešeno iskati lokacijo za dom in partnerja.
- Martina Hrovat, ki jo je zanimalo kdaj se lahko pričakuje spremembe OPN-ja v Ambrusu.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da bo dan pisni odgovor.
-

Silvo Praznik, ki je podal dve vprašanji. Najprej ga je zanimalo glede gradnje optičnega omrežja
še po vseh drugih krajih v občini. Drugo vprašanje pa je podal na postavitev usmerjevalnih tabel
za podjetja v občini.
Odgovoril je župan, ki je povedal, da se bo glede gradnje optičnega omrežja preverilo. Glede označitve
javnih objektov pa povedal, da se pripravlja projekt za Šentvid pri Stični. Podjetniki pa bodo
usmerjevalne table morali sofinancirati.
-

Tjaša Kralj, ki je podala podobno pobudo kot svetnik Praznik glede označitve javnih objektov
in pri tem izpostavila Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični. Hkrati se je
zahvalila vsem organizatorjem za organizacijo tridnevnega pohoda po krožni pešpoti.

-

Robert Kohek, ki je predlagal, da Zdravstveni dom Ivančna Gorica poda obrazložitev glede
delovanja ambulante v Zagradcu.
Odgovoril je župan, ki se je strinjal z navedenim.
Ker drugih vprašanj ni bilo, je župan ob 20.50 uri zaključil s 4. redno sejo Občinskega sveta.
Zapisala:
Tatjana Markelj
OBČINSKI SVET
OBČINE IVANČNA GORICA

Dušan Strnad, župan

10

Občina Ivančna Gorica

Datum: 13. 6. 2019
Številka: 9000-0005/2019-3

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 15. 4. 2019
Zapisnik je bil objavljen na spletni strani.
Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2019
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 34/2019.
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 35/2019.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Ivančna Gorica.
Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 36/2019.
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica
Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 35/2019.
Pripravila:
Tatjana Markelj
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