OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si
Številka:
Datum:

032-0008/2020-9
24.11.2020

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI
LJUBLJANI Z DNE 24.11.2020

Župan je z vabilom št. 032-0008/2020-1, z dne 20.11.2020, sklical 1. dopisno sejo, ki je
potekala od sklica do 24.11.2020, do 12:00.

PRISOTNI: Gregor Pirc, Nika Rovšek, Miroslav Hribar, Mojca Repanšek, Drago Sredenšek,
Slađana Brodnik, Mihaela Mekše, Jasna Grahek, Irena Prašnikar, Davorin Malec, Boštjan
Mencinger, Jure Rabič
ODSOTNI: Aleš Žnidaršič

Od 13 (trinajst) članov občinskega sveta je na 1. dopisni seji dne sodelovalo 12 (dvanajst)
članov.

Predlagani dnevni red je bil:
1. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine pri Ljubljani
2. Razrešitev člana Nadzornega odbora Občine pri Ljubljani
3. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Čebelja pravljica povezuje«
4. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Park življenja«

Skladno z 22. členom Poslovnika so bili svetniki obveščeni, da lahko svojo odločitev
najkasneje do izteka seje sporočijo po elektronski pošti na elektronski naslov
darko.ilievski@dol.si.
Stran 1 od 5

➢ AD 1: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE PRI LJUBLJANI
Mihaela Mekše navaja na zapisnik kot citirano:
»
Predlagani 1. člen se mi zdi odveč, saj 4. člen Poslovnika našteva vrste sej, ne pa način
izvedbe (ta je potem opredeljen v poglavju IV. Seje sveta).
Sprememba ZLS, ki je določena v ZIUZEOP-A določa, da se seja na daljavo s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije skliče v primeru naravne ali druge hujše nesreče,
epidemije ali drugih izrednih okoliščin in je nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni
mogoče odlašati. To je v bistvu definicija izredne seje – po 21. členu Poslovnika se izredna
seja sveta skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
Redna seja se ne more sklicati zaradi epidemije (v sedanjem času), zato se, če je nujno
potrebno sprejeti odločitev, skliče izredna seja. Zaradi navedenega je določitev, da se s
pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko skliče tudi redna seja, nedopustno
ali vsaj neustrezno in lahko v nadaljevanju povzroči tudi izigravanje smisla »seje na daljavo«,
pod opravičilom, da je tako določeno/dopuščeno v Poslovniku torej, bi se lahko na ta način
obravnavale tudi zadeve, ki niso nujne. Kljub temu, da je pri seji na daljavo sicer omogočeno
komuniciranje, to ne more biti takšno, kot ga omogočajo seje »v živo«.
Problematična bi lahko bila tudi določba 3. člena predloga, ki zahteva, da mora svetnik
zagotoviti, da je v prostoru sam, čeprav je to določba zakona, saj morda kdo ne more
zagotoviti takšnega prostora v času poteka seje.
Glede na to, da je poslovnik glede na sedanje razmere potrebno spremeniti in omogočiti seje
na daljavo, spremembo podpiram, ne morem pa jo podpreti v celoti v predlaganem besedilu,
zato se pri glasovanju za 1. točko dnevnega reda VZDRŽIM.
«
AD 1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani v skrajšanem postopku v predlagani vsebini.
Sklep JE BIL SPREJET z 9 (devetimi) glasovi ZA (Nika Rovšek, Miroslav Hribar, Mojca
Repanšek, Drago Sredenšek, Slađana Brodnik, Boštjan Mencinger, Davorin Malec, Irena
Prašnikar, Gregor Pirc), in 3 (tremi) VZDRŽANIMI (Jasna Grahek, Mihaela Mekše, Jure
Rabič).
Pri glasovanju je sodelovalo 12 (dvanajst) svetnikov.

Stran 2 od 5

➢ AD 2: RAZREŠITEV ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE PRI
LJUBLJANI
Mihaela Mekše navaja na zapisnik kot citirano:
» Nadzorni odbor ne more predlagati razrešitev člana NO iz razloga njegove neaktivnosti.
Zakon določa razloge za razrešitev, ki pa v tem primeru niso izpolnjeni (oz. o tem nimamo
podatkov, ker jih nihče ni navedel). Zaradi tega bi bil sprejem takšnega sklepa nezakonit.
Glede na navedeno 2. točke dnevnega reda ne podpiram in glasujem PROTI. «
Jure Rabič navaja na zapisnik kot citirano:
» Pridružujem se mnenju Mihaele, zaradi nezakonitosti sklepa glasujem PROTI. «
AD 2 SKLEP:
Razreši se članica Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani Tina Kramer.
Sklep JE BIL SPREJET z 9 (devetimi) glasovi ZA (Nika Rovšek, Miroslav Hribar, Mojca
Repanšek, Drago Sredenšek, Slađana Brodnik, Boštjan Mencinger, Davorin Malec, Irena
Prašnikar, Gregor Pirc), in 3 (tremi) PROTI (Jasna Grahek, Mihaela Mekše, Jure Rabič).
Pri glasovanju je sodelovalo 12 (dvanajst) svetnikov.
➢ AD 3: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
»ČEBELJA PRAVLJICA POVEZUJE«
Mihaela Mekše navaja na zapisnik kot citirano:
» Sicer podpiram zadeve, za katere bi bilo mogoče pridobiti sredstva iz drugih virov, vendar
se mi v obravnavanih dveh primerih zdi vrednost projektov in vložka občine več kot previsoka.
Če projekta podrobnejše pogledamo, se nekatere stvari celo prekrivajo.
Zanimivo se mi zdi, da se kot vaško jedro sedaj obravnava Rajhova domačija, ki je od
vaškega jedra kar precej oddaljena. Dejansko vaško jedro, ki ga je sedanji župan kot vaško
jedro predstavljal tudi na predvolilnih srečanjih, pa bo na podlagi potez sedanjega vodstva,
postalo del industrije. Škoda.
Glede na navedeno, da zamisli sicer nista slabi, proti DIIP na morem glasovati, zaradi
nesorazmerne vrednosti pa ju tudi ne morem podpreti, zato se pri glasovanju za 3. in 4. točko
dnevnega reda VZDRŽIM. «
Jure Rabič navaja na zapisnik kot citirano:
» Projekte načelno podpiram, vendar se mi zdijo predvideni stroški projektov zelo visoki
zaradi tega se bom glasovanja v tej točki VZDRŽAL. «
Stran 3 od 5

AD 3 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o potrditvi dokumenta
identifikacije investicijskega projekta »Čebelja pravljica povezuje (EKSRP)«.
2. Občinski svet pooblašča organ pristojen za izvrševanje proračuna za sprejem
novelacije investicijske dokumentacije zaradi potrebe pridobitve državnih in evropskih
sredstev, in sicer izključno v primeru, ko slednja ne vpliva na povečanje rezervacije
proračunskih sredstev za investicijo v predlagani projekt.
Sklep JE BIL SPREJET z 9 (devetimi) glasovi ZA (Nika Rovšek, Miroslav Hribar, Mojca
Repanšek, Drago Sredenšek, Slađana Brodnik, Boštjan Mencinger, Davorin Malec, Irena
Prašnikar, Gregor Pirc), in 3 (tremi) VZDRŽANIMI (Jasna Grahek, Mihaela Mekše, Jure
Rabič).
Pri glasovanju je sodelovalo 12 (dvanajst) svetnikov.
➢ AD 4: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
»PARK ŽIVLJENJA«
Mihaela Mekše navaja na zapisnik kot citirano:
» Sicer podpiram zadeve, za katere bi bilo mogoče pridobiti sredstva iz drugih virov, vendar
se mi v obravnavanih dveh primerih zdi vrednost projektov in vložka občine več kot previsoka.
Če projekta podrobnejše pogledamo, se nekatere stvari celo prekrivajo.
Zanimivo se mi zdi, da se kot vaško jedro sedaj obravnava Rajhova domačija, ki je od
vaškega jedra kar precej oddaljena. Dejansko vaško jedro, ki ga je sedanji župan kot vaško
jedro predstavljal tudi na predvolilnih srečanjih, pa bo na podlagi potez sedanjega vodstva,
postalo del industrije. Škoda.
Glede na navedeno, da zamisli sicer nista slabi, proti DIIP na morem glasovati, zaradi
nesorazmerne vrednosti pa ju tudi ne morem podpreti, zato se pri glasovanju za 3. in 4. točko
dnevnega reda VZDRŽIM. «
Jure Rabič navaja na zapisnik kot citirano:
» Projekte načelno podpiram, vendar se mi zdijo predvideni stroški projektov zelo visoki
zaradi tega se bom glasovanja v tej točki VZDRŽAL. «
AD 4 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o potrditvi dokumenta
identifikacije investicijskega projekta »Park življenja (EKSRP)«.

Stran 4 od 5

2. Občinski svet pooblašča organ pristojen za izvrševanje proračuna za sprejem
novelacije investicijske dokumentacije zaradi potrebe pridobitve državnih in evropskih
sredstev, in sicer izključno v primeru, ko slednja ne vpliva na povečanje rezervacije
proračunskih sredstev za investicijo v predlagani projekt.
Sklep JE BIL SPREJET z 9 (devetimi) glasovi ZA (Nika Rovšek, Miroslav Hribar, Mojca
Repanšek, Drago Sredenšek, Slađana Brodnik, Boštjan Mencinger, Davorin Malec, Irena
Prašnikar, Gregor Pirc), in 3 (tremi) VZDRŽANIMI (Jasna Grahek, Mihaela Mekše, Jure
Rabič).
Pri glasovanju je sodelovalo 12 (dvanajst) svetnikov.

Zapisal:
Darko Ilievski
l.r.

Željko Savič, župan

Stran 5 od 5

