
 
 
 
Velike Lašče, dne 4. maj 2021 
 
OBČINSKI SVET 
ŽUPAN 
 
 
ZADEVA:  Zapisnik 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Velike Lašče  z dne                 

29. aprila 2021 
 
 
Datum seje: od 23. do 29. april 2021 
 
Dnevni red:  
Mnenje občinskega sveta k javno razgrnjeni dopolnjeni študiji variant s predlogom najustreznejše 
variante za obvoznico Velike Lašče in dopolnjenega okoljskega poročila 
 
Gradivo za 8. dopisno sejo je bilo vsem članom občinskega sveta posredovano po elektronski 
pošti dne 23. aprila 2021 (Dokazilo o posredovani e-pošti je v prilogi zapisnika). Člani OS so o  
predlaganem sklepu lahko glasovali do 29. aprila 2021 do 12. ure.  
 
Pravočasno je glasovalo 11 članov občinskega sveta.  
 
Sprejeli so naslednji sklep: 
  

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se glede na predstavljena 

mnenja občanov na javni razpravi o dopolnjeni študiji variant s predlogom najustreznejše 
variante za obvoznico Velike Lašče in dopolnjenega okoljskega poročila, ki je potekala 21. 
aprila 2021 z začetkom ob 17. uri v športni dvorani v Velikih Laščah, sestane ožja skupina 
zainteresiranih občanov in pripravi usklajen predlog trase predvidene obvoznice Velike 
Lašče.  

Ožja skupina predstavnikov krajevnih odborov Male Lašče, Retje, Velike Lašče in 
predstavnikov občinske uprave ter župana predstavi usklajen predlog predstavnikom 
DRSI (g. Tomaž Willenpart z ekipo). Občinski svet se bo potem na seji opredelil do tako 
pridobljenega usklajenega predloga krajanov in DRSI. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,  PROTI – nihče 
Sklep je sprejet. 
 
 
Zapisala: Nina Tekavec           Župan Občine Velike Lašče 
                 dr. Tadej Malovrh 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zapisnik o glasovanju: 
 

Ime in priimek 
svetnika/svetnice 

Glasoval 
   sklep 

Način glasovanja Opomba 

Katarina GAČNIK  za e-pošta Po predlogu 
Matjaža Grudna 

Matjaž GRUDEN za e-pošta Pod pogojem, da 
bo DRSI tudi po 
roku upošteval 
usklajen predlog 

Matjaž HOČEVAR za e-pošta Po predlogu 
Matjaža Grudna 

Branka PURKAT za e-pošta   

Ladka DETERDING za e-pošta   

dr. Tatjana DEVJAK za e-pošta  

Peter INDIHAR za glasovanje po tel. 
29. 4. ob 9. uri 

 

Srečko KNAFELC za e-pošta   

Jakob JAKLIČ za e-pošta  

Matej RUPAR za e-pošta   

Rudolf RUPAR za e-pošta  Pod pogojem, da 
bo v ožjo skupino 
vključen tudi odbor 
za komunalo 

Tina KADENŠEK ni glasovala   

 
 
 
Zapisala in telefonski pogovor opravila 
Jerica Tomšič Lušin 
 


