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Številka: 032-0003/2021-5 

Datum: 1.3.2021 

 

 

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI 

LJUBLJANI Z DNE 1.3.2021 

 

 

Župan je z vabilom št. 032-0003/2021-1, z dne 25.2.2020, sklical 2. dopisno sejo, ki je 

potekala od sklica do 1.3.2021, do 10:00.   

 

PRISOTNI: Gregor Pirc, Nika Rovšek, Miroslav Hribar, Mojca Repanšek, Drago Sredenšek, 

Slađana Brodnik, Mihaela Mekše, Irena Prašnikar, Davorin Malec, Boštjan Mencinger 

          

ODSOTNI: Aleš Žnidaršič, Jasna Grahek, Jure Rabič 

 

 

Od 13 (trinajst) članov občinskega sveta je na 2. dopisni seji dne sodelovalo 10 (deset) članov 

 

Predlagani dnevni red je bil: 

 

1. Pooblastilo županu o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

»Rekonstrukcija prostorov knjižnice v učilnice na OŠ Janka Modra« 

 

 

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. 

 

➢ AD 1: Pooblastilo županu o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta »Rekonstrukcija prostorov knjižnice v učilnice na OŠ Janka Modra« 

 

Mihaela Mekše poda obrazložitev glasu kot citirano: 

 

»Preureditev knjižnice je glede na število učencev potrebna. Zaradi tega je že prejšnji župan, 

ko se je prizidek delal, načrtoval možnost predelave v učilnice, če bo to potrebno.  

Samo preureditev zato podpiram.  
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Ne podpiram pa načina sprejema DIIP. Če je tega treba oddati 1. 3. 2021, je zagotovo že 

pripravljen (dvomim, da se bo začel delati 1. 3. ob 10. uri, ko izteče rok glasovanja), zato je 

neumestno, da glasujemo o pooblastilu županu, da DIIP podpiše. O DIIP bi lahko, tako kot o 

pooblastilu, ali tako kot smo v preteklosti o DIIP že odločali, glasovali neposredno na dopisni 

seji.  

 

Takšen način postopanja poraja dvom o transparentnosti.  

 

Zaradi navedenega se glasovanja VZDRŽIM.« 

 

AD 1 SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o dodelitvi pooblastila županu za 

potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija prostorov 

knjižnice v učilnice na OŠ Janka Modra«, zaradi potrebe pridobitve državnih 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 1 (enim) VZDRŽANIM (Mihaela Mekše). 

 

Pri glasovanju je sodelovalo 10 (deset) svetnikov. 

 

 

Zapisal: 

Darko Ilievski        Željko Savič, župan 


