
Številka: 032-0003/2020                                                                                                          NEPOTRJENI! 
Datum:  05. 05. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
 

2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila sklicana na podlagi določil 25. člena 
Poslovnika občinskega sveta ((Uradni list RS, št. 5/2018 – UPB1 in 69/19).  
 
Župan Igor Ahačevčič je s sklicem predlagal naslednji  
 
d n e v n i   r e d : 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju 
Občine Dobrepolje – skrajšani postopek; 

2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini 
Dobrepolje – prva obravnava; 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje – 
skrajšani postopek; 

4. Letni program športa za leto 2020; 
5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra. 

 
 
Članom občinskega sveta je bila dne 21. 4. 2020 z elektronsko pošto poslana dokumentacija za dopisno 
sejo. Dopisna seja je potekala od torka, 21. 4. 2020 od 16.00 ure do ponedeljka, 4. 5. 2020 do 15.00 
ure. Dopisna seja se je izvedla zaradi nezmožnosti sklica redne oz. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje, zaradi omejitvenih ukrepov pandemije COVID-19. 
 
Do roka za glasovanje, t.j. do 4. 5. 2020 do 15.00 ure, je na Občino Dobrepolje svoje glasovnice za 
glasovanje o točkah dnevnega reda skupno vrnilo 12 članov Občinskega sveta. Rezultati glasovanja 
glede na dnevni red so podani v nadaljevanju.  
 
Ad.1). Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine 
Dobrepolje – skrajšani postopek  
 
Kot gradivo k predlagani 1. točki dnevnega reda, je bila občinskim svetnikom predložena kratka 
obrazložitev točke ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na 
območju Občine Dobrepolje. 
 
O predlogu sklepa, navedenem pod 1. točko dnevnega reda, je v postavljenem roku glasovnice oddalo 
12 članov občinskega sveta.  
 
Tako je Občinski svet z 12 glasovi »ZA« ( Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Janko Nose, Zdenka 
Novak Nose,  Slavc (Alojzij) Palčar,  dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, dr. Jernej Stare,  Martina Strnad, 
Janez Škulj, Franci Žnidaršič) in 0 glasovi »PROTI« sprejel naslednji 
 
S K L E P št. 1/2D/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje po skrajšanem postopku v 1. in 2. obravnavi. 
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Ad.2) Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje – prva 
obravnava 
 
Občinskim svetnikom je bila predložena obrazložitev točke ter predlog Odloka o podelitvi koncesije za 
izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe 
pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje za sprejem v prvi obravnavi. 
 
O predlogu sklepa, navedenem pod 2. točko dnevnega reda, je v postavljenem roku glasovnice oddalo 
12 članov občinskega sveta.  
 
Z 12 glasovi »ZA« (Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Janko Nose, Zdenka Novak Nose,  Slavc 
(Alojzij) Palčar, dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, dr. Jernej Stare,  Martina Strnad, Janez Škulj, Franci 
Žnidaršič) in 0 glasovi »PROTI«, je občinski svet sprejel naslednji 
 
S K L E P št. 2/2D/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke 
dejavnosti v Občini Dobrepolje v 1. obravnavi. 
 
Ad.3). Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje – 
skrajšani postopek 
K tej točki je bilo občinskim svetnikom predloženo gradivo z obrazložitvijo točke ter predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje za sprejem po skrajšanem 
postopku.  
 
O predlogu sklepa, navedenem pod 3. točko dnevnega reda, je v postavljenem roku glasovnice oddalo 
12 članov občinskega sveta.  
 
 
Z 10 glasovi »ZA« (Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Zdenka Novak Nose,  Slavc (Alojzij) Palčar,  
dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, Martina Strnad, Janez Škulj, Franci Žnidaršič) in 2 glasova »PROTI« (dr. 
Jernej Stare in  Janko Nose), je občinski svet sprejel naslednji 
 
S K L E P št. 3/2D/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
priznanjih Občine Dobrepolje, po skrajšanem postopku v 1. in 2. obravnavi. 
 
 
Ad. 4)  Letni program športa za leto 2020 
Gradivo za 4. točko dnevnega reda je bilo občinskim svetnikom predloženi Letni program športa za leto 
2020. 
 
O predlogu sklepa, navedenem pod 4. točko dnevnega reda, je v postavljenem roku  glasovnice oddalo 
12 članov občinskega sveta.  
 
Z 9 glasovi »ZA« (Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Zdenka Novak Nose,  Slavc (Alojzij) Palčar,  
Jože Prijatelj,  Martina Strnad, Janez Škulj, Franci Žnidaršič) in 3 glasova »PROTI« (dr. Jernej Stare, dr. 
Nada Pavšer in  Janko Nose), je občinski svet sprejel naslednji 
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S K L E P št. 4/2D/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Letni program športa skupaj s pogoji in merili za 
sofinanciranje LPŠ v Občini Dobrepolje za leto 2020. 
 
 
Ad5) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 
Kot gradivo k predlagani 5. točki dnevnega reda, je bila občinskim svetnikom predložena kratka 
obrazložitev gradiva s predlogom sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra. 
 
O predlogu sklepa, navedenem pod 5. točko dnevnega reda, je v postavljenem roku glasovnice oddalo 
12 članov občinskega sveta.  
 
Tako je Občinski svet z 12 glasovi »ZA« ( Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Janko Nose, Zdenka 
Novak Nose,  Slavc (Alojzij) Palčar,  dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, dr. Jernej Stare,  Martina Strnad, 
Janez Škulj, Franci Žnidaršič) in 0 glasovi »PROTI« sprejel naslednji 
 
 
S K L E P št. 5/2D/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št: 1908/5 
k. o. Podgora. 
 
 
 
Zapisala: mag. Mojca Špec Potočar  

 
Župan 

Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

    
 
 
 
 
 
 


