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Številka: 032-0003/2020                                                                                                         NI POTRJEN 
Datum: 18. 06. 2020 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila dne 16. 06. 2020, ob 18.00 uri, v sejni sobi 
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
 
Navzoči člani OS: Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Zdenka Novak Nose,  Slavc (Alojzij) Palčar,  
dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, dr. Jernej Stare, Martina Strnad, Janez Škulj, Franci Žnidaršič. 
Ostali navzoči:  
- predstavniki občine: Igor Ahačevčič - župan, mag. Mojca Špec Potočar, Živa Novak,  
- drugi: Roža Kek, Sonja Lenarčič, Judita Oblak, Ivan Grandovec, Damjan Lenček, Bojan Petek, Sabina 
Strnad, 
- mediji: Bojan Novak - Naš kraj, Nejc Travnik- Foto Travnik.  
Opravičeno odsoten: Janko Nose. 
 
Na začetku seje je župan pozdravil vse navzoče in preveril sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje.  
 
Seje se je udeležilo 11 članov občinskega sveta, sklepčnost za pričetek seje je bila zagotovljena. Sejo je 
vodil župan. 
 
Župan je pred sprejemom dnevnega reda predlagal v sprejem občinskemu svetu spremembo le-tega 

tako, da točka 8. postane točka 1., ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo, kot sledi: 

1. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov in urednika Našega kraja za leto 2019; 

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje, 3. izredne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Dobrepolje; 

3. Zaključni račun Občine Dobrepolje za leto 2019; 
4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje – druga 
obravnava; 

5. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje - prva 
obravnava; 

6. Predlog Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v 

Občini Dobrepolje; 

7. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 za izvedbo investicijskega 

projekta KČN Bruhanja vas (I. faza, 2.etapa); 

8. Cenik grobnin, najemnine poslovilne vežice in pokopališka pristojbina; 

9. Poročilo župana;  

10. Vprašanja in pobude. 

 
Nihče ni razpravljal o predlogu novega dnevnega reda. Župan je podal v potrditev predlog sklepa: 
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SKLEP št. 1/9/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme spremenjeni dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Dobrepolje. 
Navzočih 11 članov sveta,  
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ad1.) Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov in urednika Našega kraja za leto 2019  
 
Župan je pozval vse navzoče predstavnike javnih zavodov, da podajo kratko predstavitev dela v letu 
2019. 
Predstavitev poročil javnih zavodov so podali: Bojan Petek (PP Grosuplje), Ivan Grandovec (OŠ 
Dobrepolje), Sabina Strnad (članica sveta JSKD), Roža Kek (Mestna knjižnica Grosuplje), Sonja Lenarčič 
(članica sveta Mestna knjižnica Grosuplje), Judita Oblak (članica sveta Prizma Ponikve), dr. Nada Pavšer 
(članica sveta OŠ Dobrepolje), Bojan Novak (urednik Naš kraj). 
Ob predstavitvah so razpravljali: Jože Prijatelj, Slavc (Alojzij) Palčar, Mateja Lohkar, dr. Nada Pavšer, dr. 

Jernej Stare.  

Občinski svet se je seznanil s poročili javnih zavodov in urednika Našega kraja za leto 2019.  

 

SKLEP št. 2/9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje se je seznanil z letnimi poročili javnih zavodov in urednika Našega 

kraja za leto 2019. 

 

 

Ad2.) Potrditev zapisnika 8. redne seje, 3. izredne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Dobrepolje  

 

Župan je podal v razpravo in sprejem Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, 3. 

izredne seje in 2. dopisne seje.  

V razpravi sta sodelovala dr. Jernej Stare in Slavc (Alojzij) Palčar. Pripombe na zapisnik 8. redne seje in  

2. dopisne seje, je pred sejo podal v pisni obliki dr. Jernej Stare. Direktorica občinske uprave je na 

podane pripombe obrazložila besedilo in sklepe iz zapisnika 8. redne seje. Dodala je, da se lahko 

dopolni zapisnik 8. redne seje z zapisom imen svetnikov, ki so se pri glasovanju izločili. Slavc (Alojzij) 

Palčar je v razpravi povedal, da je v zapisniku 8. redne seje napisano tisto, kar je želel povedati.  

K pripombi dr. Jerneja Stareta k zapisniku druge dopisne seje, da niso vključene oz. pripete pripombe 

oz. obrazložitve glasovanja, je direktorica odgovorila, da Poslovnik ne omogoča  »obrazložitve svojega 

glasu«. Obrazložitev glasu je bila možna v prejšnjem Poslovniku.  

Po razpravi je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji 

 

SKLEP št. 3.1./9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje.  

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  

»PROTI« glasoval 1 član sveta.  

Sklep je bil sprejet.  
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SKLEP št. 3.2./9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje.  

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet.  

 

SKLEP št. 3.3./9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Dobrepolje.  

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 10 članov sveta.  

»PROTI« glasoval 1 član sveta.  

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Ad.3.) Zaključni račun Občine Dobrepolje za leto 2019  

V uvodnem pojasnilu je župan poudaril, da so bile pri realizaciji lanskega proračuna upoštevane vse 

pravne podlage in izvedeni potrebni postopki za pripravo odzivnih poročil. Na kratko je številčno 

predstavil realizacijo in izpostavil finančni primanjkljaj v višini 0,906 mio EUR ter, da je bilo za nakup in 

gradnjo osnovnih sredstev v lanskem letu izplačanih 4,28 mio EUR. Izpostavil je tudi nekaj glavnih 

projektov občine, kot so gradnja športne dvorane, ČN Bruhanja vas, Agromelioracija Podgora, 

Suhokranjski vodovod ter odzivna poročila. Povedal je tudi, da so bili v letu 2019 na novo vzpostavljeni 

poslovni procesi ter računovodski program in dodatne aktivnosti občinske uprave v smeri izgradnje 

dodatnih notranjih kontrol, podelitve koncesij na področju zdravstva, pogrebne in pokopališke 

dejavnosti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izvajanju javnih razpisov, idr.  

 

Župan je po poročanju odborov, odprl razpravo. V razpravi je sodeloval dr. Jernej Stare, ki je izpostavil 

vprašanje višine evidentiranih sklepov o prerazporeditvi za skoraj 119 tisoč EUR, medtem ko je 

proračunska rezerva evidentirana v višini 90 tisoč EUR. Prosi za tehnično pojasnilo izvedbe 

prerazporeditev, še posebej pri ČN Potiskavec. 

V nadaljevanju sta mu pojasnilo podala župan in direktorica OUin dejala, da bo dodatno pojasnilo tudi 

v pisni obliki s strani računovodkinje.  

Nato je župan podal točko na glasovanje tako, da je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP št. 4/9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019.  

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet.  

 

Ad. 4) Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini 
Dobrepolje – druga obravnava 
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Župan je predal besedo podžupanu, g. Jožetu Prijatelju, da na kratko predstavi besedilo predloga 
odloka. Podžupan je v nadaljevanju poudaril, da gre za drugo obravnavo odloka, katerega namen je 
opredeliti dejavnost 24 urne dežurne službe in upravljanje pokopališča kot izbirne gospodarske 
službe ter da so v odloku v členih 7. do 9. podrobno opredeljene naloge koncesionarja. Povedal je, 
da so pogoji v odloku in za pripravo razpisa skladni z zakonodajo, da sta merilo za izbor cena za 
izvajanje storitev in koncesnina. Izpostavil je tudi, da se bo podelila koncesija na osnovi javnega 
razpisa, z izbranim koncesionarjem pa sklepala dolgoročna pogodba. 
 
Nato je župan odprl razpravo. V razpravi je sodeloval dr. Jernej Stare, ki ga je, kot že v razpravi pri 
prvi obravnavi odloka, zanimala možnost ali odlok dopušča, da se razpisa za 24 urno dežurno službo 
in pokopališko dejavnost izvedeta ločeno.  
Župan je pojasnil, da je možen ločen razpis, vendar je boljše, da se podeli izvajanje eni službi, ker je 
cenejše in bolj racionalno. 
 
Nato je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep 
 
SKLEP št. 5/9/2020   
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 2. obravnavi. 
Navzočih 11 članov sveta, 
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  
»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet.  

 
 
Ad.5.) Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje – prva 

obravnava« 
 

Župan je uvodoma poudaril, da je dosedanji Odlok neusklajen z zakonskimi podlagami in je zato 

potrebno pristopiti k prenovi le-tega.  Besedo je predal podžupanu, g. Jožetu Prijatelju, da predstavi 

bistvene elemente novega predloga odloka in finančne učinke za občinski proračun. Podžupan je v 

nadaljevanju povedal, da je bilo razprav in polemik na temo novega nadomestila že veliko, da pa je 

novi odlok nujno potreben, ker je dosedanji odlok neskladen z zakonodajo. Med drugim je poudaril, da 

so prihodki od nadomestila izvirni prihodki občine, s katerimi je potrebno gospodarno ravnati. 

Oprostitve so določene le z zakonom. Pripravljeno je tudi dodatno pojasnilo o izračunu nezazidanih 

stavbnih zemljišč (dano svetnikom na sejo). 

Župan je k pojasnilu še dodal, da razprava o spremembi nadomestila poteka že od lanskega leta in da 

je besedilo novega odloka vsebinsko in tekstovno ustrezno ter odgovarja pravnim normam in 

zahtevam. Dodal je, da je do drugega branja potrebno razmisliti in se odločiti o morebitnih 

spremembah točk. 

Župan je prosil za poročilo statutarno pravno komisijo, ki predlaga, da se predlog odloka sprejme v 

predlagani vsebini v prvi obravnavi. 

Nato je župan odprl razpravo. V razpravi so sodelovali Alenka Levstik, dr. Jernej Stare, Martina Strnad, 

Zdenka Novak Nose, Slavc (Alojzij) Palčar in dr. Nada Pavšer.  

Po razpravi je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 6/9/2020 
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Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Dobrepolje v prvi obravnavi. 
Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 8 članov sveta.  

»PROTI« so glasovali 3 člani sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad.6.) Predlog Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v 

Občini Dobrepolje  

Župan je za predstavitev predlagane vsebine pravilnika pozval podžupana, g. Jožeta Prijatelja, ki je v 

predstavitvi dejal, da je trenutni pravilnik bil sprejet v letu 2016, ko nove športne dvorane še ni bilo. 

Zato je potreben novi pravilnik, ki opredeljuje uporabo za vse športne objekte in rešuje tematiko 

športnih igrišč ter določa ekonomsko in znižano ceno. Cenik potrjuje občinski svet, v pravilniku so 

napisane kategorije uporabnikov, ki so upravičene do znižanih cen in opredeljeni pogoji za sklepanje 

pogodb ter uporabnine, vodenje evidenc vadbenih skupin idr. 

Izpostavil je še dikcijo veljavnosti odloka (naslednji dan po objavi v Uradnem listu) z namenom, da se 

čim preje objavi razpis za upravljavca. 

Župan je podal besedo odboru za družbene dejavnosti, ki izpostavlja aktivnosti ritmike, ki ne sme 

izpasti iz delovanja v občini in mora nadaljevati z vadbo. 

Statutarno pravna komisija podpira besedilo pravilnika. 

Župan je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala dr. Jernej Stare in Slavc (Alojzij) Palčar. 

Razprava je potekala v smeri predloga dr. Jerneja Stareta za sistemsko ureditev zadeve na področju 

športa, in sicer tako, da se ponudba športnih aktivnosti za najpomembnejše in najbolj ranljive ciljne 

skupine zagotovi pod enakimi pogoji tudi, če gre za izvajalce zunanjih organizacij. V prihodnje ne bo 

več prostorske stiske, zato se predvideva, da se bo interes vadbe teh skupin okrepil in bi bilo prav 

zagotoviti zanje posebnosti oz. izjeme.  

Po zaključeni razpravi je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem sklep, ob tem pa je svetnik dr. 

Jernej Stare želel vložiti amandma k pravilniku, vendar glede na poslovnik prepozno. Zato je župan 

nadaljeval s postopkom glasovanja, in sicer podal v sprejem naslednji 

 

SKLEP št. 7/9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju 

cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje.  

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 7 članov sveta.  

»PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad.7.) Predlog sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 za izvedbo investicijskega 
projekta KČN Bruhanja vas (I. faza, 2.etapa) 
Župan je uvodoma predstavil potrebo po sprejetju navedenega sklepa in poudaril, da gre le za sprejem 

dokumenta, ki je posledica spremenjene višine sredstev, ki nam ga bo dodelil MGRT. Gre za razliko 6 

tisoč EUR zaradi spremenjene višine povprečnine. Nato je odprl razpravo. V razpravi ni sodeloval nihče, 

zato je predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep: 
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SKLEP št. 8/9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 za 

izvedbo investicijskega projekta KČN Bruhanja vas (I. faza, 2.etapa)  

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad. 8.) Cenik grobnin, najemnine poslovilne vežice in pokopališka pristojbina 

Župan je predal besedo podžupanu, g. Jožetu Prijatelju, da poda kratko obrazložitev. Podžupan je v 

nadaljevanju povedal, da bi bilo novi cenik potrebno sprejeti že v prejšnjem mandatu, po sprejemu 

novega odloka o pokopališkem redu. Povedal je, da je cena v ceniku določena v razmerju do enojnega 

groba ob upoštevanju stroškov iz namena upravljanja pokopališča. Rezultat iz te dejavnosti se pričakuje 

kot pozitivna nula. Poudaril pa je, da bo z izbiro koncesionarja potrebno sprejeti novi cenik. 

V nadaljevanju je odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo podal predlog OS, da naj cenik 

sprejme. 

Nato je župan odprl razpravo, v kateri ni sodeloval nihče, zato je župan predlagal občinskemu svetu v 

sprejem sklep: 

 

SKLEP št. 9/9/2020 

Občinski Svet Občine Dobrepolje potrdi Cenik grobnin, najemnine poslovilne vežice in pokopališke 

pristojbine v Občini Dobrepolje. 

Navzočih 11 članov sveta, 

»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad. 9) Poročilo župana 

Župan je na kratko predstavil tekoče aktivnosti in projekte v teku oz. nekatere pomembnejše naloge občine 

v prvem polletju 2020. Naštel in finančno je opisal stanje na projektu športne dvorane, suhokranjskega 

vodovoda, izgradnje KČN Bruhanja vas, namestitve prikazovalnika hitrosti, polnilne postaje za električna 

vozila, izgradnje avtobusnih postaj oz. nadstrešnic v Podgori in Zagorici, dokončanje in pridobitev 

opravičenih sredstev s strani organa upravljanja za projekt izvedbe agromelioracije v Podgori, o aktivnostih 

na protipoplavnih ukrepih, idr. Med drugim je na kratko opisal aktivnosti in delovanje ožje krizne 

koordinacijske skupine v času epidemije ter najavil pripravo rebalansa predvsem zato, da bodo proračunska 

sredstva zagotovljena v zadostni višini za dokončanje projektov v teku (plačilo vseh situacij ŠD) ter 

dokončanje komunalne infrastrukture v OC Predstruge. 

V razpravi so sodelovali Slavc (Alojzij) Palčar, Franci Žnidaršič, dr. Jernej Stare in dr. Nada Pavšer. 

 

SKLEP št. 10/9/2020 

Občinski svet Občine Dobrepolje se je seznanil s poročilom župana o izvajanju nekaterih 

pomembnejših nalog občine v prvem polletju 2020.  
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Ad.10) Vprašanja in pobude 

Vprašanja in pobude so podali: dr. Jernej Stare, Martina Strnad, Slavc (Alojzij) Palčar, Mateja Lohkar, 

dr. Nada Pavšer in Alenka Levstik, Franci Žnidaršič. 

 

Dr. Jernej Stare  

- Poda pobudo za zaselek Hrib-Hočevje v zvezi z internetom, optično povezavo in vpraša, ali bi 

se dalo kako pomagati? 

Župan: se pomaga, po trasi Ilova Gora - Hrib - Hočevje 

- Pove, da je minilo že pol leta odkar je podal vprašanje v zvezi z vpogledom v dokumente o 

zaposlitvi podžupana. 

Župan: odgovor na vprašanja in pobude s prejšnje redne seje je objavljen na spletni strani. 

- Predlaga, da se na posnetke oz. dele posnetkov, ki iz kakršnega koli razloga izpadejo iz 

posnetka, na zaslonu kaže nekaj sekund informacija o razlogu izbrisa dela posnetka.  

Dr. Nada Pavšer 

- Poda vprašanje sedaj že bivše predsednice vaške skupnosti v zvezi z namestitvijo ogledala na 

odseku za Vodice. Strošek za nakup in namestitev ogledala je občinski, z namestitvijo se strinja 

Direkcija za infrastrukturo. Doda še, da bi bilo ogledalo tam potrebno. 

- Pove, da je bilo objavljeno obvestilo o budnicah, Vodičani so čakali godbo, ki je ni bilo. 

Župan: odgovori, da je izvajanje budnic v domeni godbe in ne more odgovoriti. Nabava ogledala z 

namestitvijo je strošek občine, ki pa mora imeti zagotovljena sredstva, jih pa trenutno žal ni. 

 

Alenka Levstik 

- Prosi in predlaga, da se cesto mimo vrtca da na prioritetni seznam za asfaltiranje in 

vzdrževanje. 

Vpraša, kako je z varstvom in pošiljanjem kartotek ter koliko je dela z razpošiljanjem le-teh in 

kako to poteka oz. ali ima zaposleni na vpogled kartoteke.. 

Župan: pove, da je urejanje ceste mimo vrtca v planu občine. V zvezi s kartotekami pa je povedal, da je 

občina prevzela v varstvo kartoteke dr. Morovičeve, od dr. Mariča pa jih vodijo iz ZD Grosuplje in jih 

tudi razpošilja. Količina dela z razpošiljanjem kartotek se iz dneva v dan umirja. 

 

Martina Strnad 

- Vpraša, ali je občina dobila sredstva za COVID-19 oz. sredstva v času epidemije. 

 

Direktorica: pojasni, da so občine dobile odobrene kvote za izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne 

obremenitve v času epidemije in da je v času epidemije bila sprejeta nova višina glavarine za občine. 

Doda še, da je občinam izplačilo poračuna le - te od 1.1. 2020 že bilo izvedeno, izplačilo dodatkov za 

nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije pa bo izplačano upravičencem na osnovi zahtevka 

po 30. 6. 2020. 
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Slavc (Alojzij) Palčar 

- Poda pisno pobudo za izboljšanje preglednosti in povečanje prometne varnosti za  križišče JP 

565652  ki se navezuje na R3 648 v naselju Lipa in je polje preglednosti zmanjšano.  

- Predlaga, da se na naslednjo sejo uvrsti končno poročilo o delu NO, kjer bo možno pridobiti 

informacije tudi o delu na področju zdravstva.  

Mateja Lohkar 

- Poda pobudo, da se želi zahvaliti ga. Jožici Fabjan oz. da naj se objavi »zahvala« v Našem kraju. 

Ga. Fabjan je prostovoljka, na področju semenske banke je naredila veliko in svoje znanje ter 

mnoge ideje deli z drugimi in jih prenaša na mlajše.  

 

Franci Žnidaršič 

 

- Poda vprašanje v zvezi s slabim omrežjem Telekoma. 

 

 

Župan odgovori, da bo preveril in sporočil ali prihaja do motenj oz. kakšni so vzroki. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 23.15 uri.  

 

 

Zapisala:         Predsedujoči 

Mag. Mojca Špec Potočar                                 Igor Ahačevčič 

                  ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op.: 

Zapis je skladen s posnetkom objavljenim na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_E7_KELunI&list=PLxRlvsYtYx8Z0DIt4QKMfH9tYkX5lT7sG 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_E7_KELunI&list=PLxRlvsYtYx8Z0DIt4QKMfH9tYkX5lT7sG

