
Z  A  P  I  S  N  I  K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, 

ki je bila v četrtek, 8. aprila 2021, ob 19.00 uri preko videokonferenčnega sistema

Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN,
Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR,  Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK,  Srečko KNAFELC,
Branka PURKAT, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR
Odstotni člani občinskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK 
Župan: dr. Tadej MALOVRH
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Roman Viršek -
občinska  uprava,  Suzana  Petrič  -  občinska  uprava,  Nina  TEKAVEC – občinska  uprava,
Metod Ivančič – predstavnik družbe Energomen d.o.o., Marko Majerič – predstavnik družbe
Axis d.o.o., Andreja Svetičič - predsednica sveta JZ OŠ Primoža Trubarja

Sejo je sklical in vodil župan dr. Tadej Malovrh.

Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:

Ugotovitev sklepčnosti: 
Prisotnih 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen. 

Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje:
 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje in 7. dopisne seje
2. Poročilo odborov
3. Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Velike Lašče
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
5. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice
6. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
7. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana

Župan je dal na glasovanje dnevni red 17. redne seje

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče



 
Predlagani dnevni red  je sprejet.

Ad 1. Potrditev zapisnika 16. redne seje in 7. dopisne seje. 

Predlog sklepa:
Potrdita se zapisnik 16. redne seje in 7. dopisne seje. 

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.    
ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 

Zapisnika sta potrjena.

Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo,
varstvo okolja in urejanje prostora, statutarno pravna komisija in odbor za finance.

Predsednik  odbora  za  komunalo,  varstvo  okolja  in  urejanje  prostora,  Rudolf  Rupar, je
poročal, da so se člani na 12. redni seji sestali 6. aprila 2021, kjer so obravnavali šest točk
dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora.

Predsednik  odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so imeli člani 2.
dopisno sejo 1.  do 7.  aprila  2021,  kjer  so obravnavali  dve točki  dnevnega reda.  Njihova
vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti.

Predsednica  odbora za finance, Ladka Deterding, je poročala, da so se člani na 9. redni seji
sestali  7.  aprila  2021,  kjer  so  obravnavali  tri  točke  dnevnega  reda.  Njihova  vsebina  je
razvidna iz zapisnika seje odbora za finance. 

Predsednica  statutarno pravne komisije,  Tina Kadenšek  je poročala, da so se člani na 5.
redni seji sestali 4. aprila 2021, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina
je razvidna iz zapisnika seje statutarno pravne komisije.

Ad 3. Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Velike Lašče
Župan  je  besedo  predal  Metodu  Ivančiču,  predstavniku  družbe  Energomen  d.o.o.,  ki  je
predstavil Lokalni energetski koncept Občine Velike Lašče. Lokalni energetski koncept (LEK)
celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti.
Namenjen  je  povečevanju  osveščenosti  in  informiranosti  porabnikov  energije  ter  pripravi
ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Cilj LEK
Velike  Lašče  je  bistveno  izboljšati  trenutne  kazalce  rabe  obnovljivih  virov  ter  izboljšati
energetsko učinkovitost občine v naslednjih 10 letih. Pri postopku izdelave LEK je sodelovala
komisija s člani: Nika Perovšek, Jerica Tomšič Lušin, dr. Tadej Malovrh, Roman Viršek, Igor
Sever in Anton Žužek. Izdelovalec dokumenta je podjetje Energomen d.o.o.

Župan je še dodal, da je bila pred časom na občinskem svetu predstavitev koncepta sončne
elektrarne in v kratkem se pričakuje še enega ponudnika. O kotlovnici in toplotnem ovoju
glasbene šole je povedal, da je želela Občina sprva za novo kotlovnico uporabiti obstoječi
objekt, vendar se je izkazalo, da je črna gradnja, zato so se postopki podaljšali. 

V  nadaljevanju  je  sledila  razprava,  v  kateri  so  sodelovali:  Rudolf  Rupar,  Metod
Ivančič,  mag.  Jerica  Tomšič  Lušin,  Tina  Kadenšek,  Matjaž  Hočevar,  župan  dr.  Tadej
Malovrh, Jakob Jaklič, Srečo Knafelc, Matjaž Gruden, Ladka Deterding



Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Lokalni energetski koncept Občine

Velike Lašče

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA –11 svetnikov,         PROTI –nihče

Sklep je sprejet.

Ad 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
Župan je besedo predal  Marku Majeriču,  predstavniku  podjetja  Axis,  da predstavi  odlok.
Skladno z zakonodajo Občina lahko na novo kategorizira  samo ceste, ki so v njeni lasti ali
predstavljajo javno dobro ter se uporabljajo za javni promet. Kategorizacija občinskih cest
prikazuje  dejansko  rabo  javnih  cest  na  območju  občine,  ki  se  z  razvojem in  potrebami
spreminja. Občina je zato, upoštevajoč tudi predloge občanov, pripravila spremembo Odloka
o kategorizaciji,  saj  je  potrebno formalno evidentirati  spremembe na občinskem cestnem
omrežju, ki so nastale po letu 2010, ko je bil sprejet trenutno veljavni Odlok. V naravi zaradi
različnih vzrokov prihaja do odstopanj glede na grafični potek cest po trenutno veljavnem
Odloku.  Od  leta  2010  je  Občina  prejela  tudi  precejšnje  število  pobud  za  dodatno
kategorizacijo s strani Občanov in drugih lastnikov objektov. Ker je število odstopanj in pobud
precejšnje,  je  sprememba odloka potrebna,  saj  je  uskladitve glede na dejansko stanje  v
naravi Občina dolžna urediti.

Roman Viršek je na ortofoto posnetkih pokazal potek predlaganih novih kategorizacij. 

Rudolf Rupar je povedal, da je odbor za komunalo soglasno potrdil predlagani odlok. 

Mag. Jerica Tomšič Lušin je dodala, da Občina še ni prejela soglasja Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo k odloku in da bi odlok sprejeli na eni od naslednjih sej po prejemu
omenjenega soglasja. 

V  nadaljevanju  je  sledila  razprava,  v  kateri  so  sodelovali:  Rudolf  Rupar,  Roman
Viršek, Matjaž Hočevar, župan dr. Tadej Malovrh.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se je seznanil z Odlokom o spremembah in 

dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in opravil prvo obravnavo.

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče

Sklep je sprejet.

Ad 5. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice
Župan je pojasnil pravno podlago za navedeno soglasje in za predstavitev prosil predsednico
sveta JZ Primoža Trubarja, Andrejo Svetičič. V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZSPJS,
se skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in
tajnikov oblikuje in izkazuje ločeno.  V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena ZSPJS višino
dela  plače  za  redno  delovno  uspešnost  ravnateljev  določi  organ,  pristojen  za  njihovo
imenovanje (v konkretnem primeru je to svet zavoda), na podlagi meril, ki jih določi pristojni
minister.  Upoštevaje  določbo  tretjega  odstavka  7.  člena  Uredbe  o  plačah  direktorjev  v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18, v nadaljevanju: Uredba) mora svet
zavoda,  pri  odločanju  o  višini  dela  plače  za  redno  delovno  uspešnost  pridobiti  soglasje



ustanovitelja – občine. V četrtem odstavku 7. člena Uredba določa, da mora biti soglasje
ustanovitelja  izdano  najpozneje  v  30  dneh  po  prejemu  vloge  za  izdajo  soglasja.  Če
ustanovitelj po prejemu popolne vloge soglasja ne izda v tem roku, oziroma njegove izdaje
ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano. Pojasnila je postopek določitve višine odstotkov
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  

V nadaljevanju  je sledila  razprava,  v kateri  so sodelovali:  Matjaž Hočevar,  Matjaž
Gruden, Tina Kadenšek, Rudolf Rupar, mag. Jerica Tomšič Lušin, župan dr. Tadej Malovrh

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Velike Lašče podaja soglasje ustanovitelja pri določanju
delovne uspešnosti ravnateljice.

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 1 svetnik

Sklep je sprejet.

Ad 6. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
Župan je občinske svetnike spomnil na kolegij župana, na katerem so bili  prisotni
pripravljavci  osnutkov  pokrajinske  zakonodaje.  Mag.  Jerica  Tomšič  Lušin  je
predstavila predlog sklepa. Občinski svetniki so nato podali svoje predloge.

V nadaljevanju  je  sledila  razprava,  v kateri  so sodelovali:  Matjaž Hočevar,  Rudolf
Rupar, Peter Indihar, župan dr. Tadej Malovrh, Ladka Deterding, Jakob Jaklič.

Glasovanje o sedežu pokrajine: 

Sedež Osrednjeslovenske pokrajine – J dela:
- v Grosuplju: ZA - 3 svetniki, PROTI – 8 svetnikov
- v Ribnici: ZA - 7 svetnikov,  PROTI – 2 svetnika , VZDRŽAN - 1 svetnik

Predlog sklepa:
Občinski  svet  Občine Velike Lašče sprejme sklep o mnenju Občine Velike Lašče k
osnutkom pokrajinske zakonodaje.

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče

Sklep je sprejet.

Ad 7. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020
Župan je zbranim predstavil projekte, ki so bili realizirani v lanskem letu. Potem je besedo
predal  Suzani  Petrič,  ki  je  natančneje  predstavila  zaključni  račun.   Na podlagi  98.  člena
Zakona  o  javnih  financah  mora  župan  predložiti  zaključni  račun  občinskega  proračuna
občinskemu svetu za preteklo leto v potrditev in sprejem do 15. aprila. 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Suzana Petrič, mag.
Jerica Tomšič Lušin, Ladka Deterding.

Predlog sklepa:



Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine 
Velike Lašče za leto 2020.   

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče

Sklep je sprejet.

Pavza 15 min do 21.30.

Ad 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-
2020
Župan  dr.  Tadej  Malovrh  je  že  v  letu  2020  predlagal,  da  bi  se  sredstva,  namenjena
spodbujanju kmetijstva, namenila tudi za finančno pomoč kmetom pri nakupu telet mesne
pasme. Mag. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da je Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem predlog podprl, potrebna pa je sprememba veljavnega pravilnika, ki bo omogočala
dodelitev te pomoči. Na seji odbora so obravnavali predlog spremembe 8. člena Pravilnika o
ohranjanju  in  spodbujanju  razvoja  kmetijstva  in  podeželja  v  Občini  Velike  Lašče  za
programsko  obdobje  2015-2020.  Predlog  spremembe  pravilnika  je  bil  posredovan  na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer ima Občina priglašeno državno pomoč
de minimis, manjše korekture ministrstva so upoštevane v predlogu spremembe pravilnika.

S spremembo pravilnika se sredstva poleg ostalih ukrepov dodeljujejo tudi v določeni
višini tudi za naslednje namene:

- 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme (za isto žival se lahko dobi
finančno pomoč le enkrat); 

- 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za nakup licenciranega bika mesne
pasme pri čemer je isto kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat na dve leti;

- 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih telic in krav mesne pasme do
starosti petih let, pri čemer je obvezna reja 5 let, razen v primeru višje sile;

pri  čemer  najvišji  skupni  znesek pomoči  za  nakup  plemenskih  živali  lahko  znaša
največ 1.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo.

Sredstva za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja se glede na v proračunu Občine
zagotovljeno  višino  dodeljujejo  do  porabe  sredstev,  zato  sprememba  pravilnika  nima
finančnega vpliva na proračun občine.

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Peter Indihar, Jakob Jaklič,
mag. Jerica Tomšič Lušin, Ladka Deterding, Tina Kadenšek, Matjaž Hočevar.

Predlog sklepa
Občinski  svet  Občine  Velike  Lašče  sprejme  Pravilnik  o  spremembah  in

dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020   

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. 
ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče

Sklep je sprejet.

Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Matjaž Hočevar je povedal, da je na ekološkem otoku na Turjaku preveč odpadkov. Župan je
povedal,  da Občina nima veliko pristojnosti  glede tega in dodal  primer na Rašici,  kjer  je



Občina identificirala osebo, ki je nepravilno odlagala odpadke in bila uspešna pri preprečitvi
nadaljnjega nepravilnega odlaganja.

Župan je povedal,  da še ni  znano, kdaj bo ponovna predstavitev študij  obvoznice.  Srečo
Knafelc je predlagal, da se sprejme varianto, ki prizadene najmanj ljudi. 

Ladka  Deterding  je  povedala,  da  patronažna  služba  v  velikih  Laščah  prosi,  če  bi  lahko
zagotovili nadstrešek za enega od avtomobilov, ker je ob sneženju veliko dela s čiščenjem
snega z zasneženega vozila. 

Matjaž  Gruden  je  predlagal,  da  se v  pravilnik  o  plačah  funkcionarjev  doda  Javni  zavod
Trubarjevi kraji. Glede obvoznice je predlagal, da občinski svet sprejme uradno stališče do
variant obvoznice. 

Katarina Gačnik je predlagala, da se na Trubarjevi domačiji postavi klančino za varen sestop
z mostu, ker je sedaj nevarno za otroke in starše z vozički. Jerica Tomšič Lušin je povedala,
da je pri temu mostu problem, ker voda vedno odnaša pesek in je tudi že odnesla most. 

Ad 10. Poročilo župana
Župan je sporočil, da je podpisal pogodbo za Prostofer. Sedaj čaka Občina na električni avto,
ki ga bo najela. Vozniki so že znani. Svetnike je obvestil, da je bilo gradbišče Podružnične
šole in vrtca Turjak zakoličeno in da se v ponedeljek 12. 4. 2021 uradno začne gradnja. Na
Turjaku je sedaj določena mikrolokacija za vrtino za vodo. Občina uspešno izvaja obnovo
kozolca na Trubarjevi domačiji. Pred 1 mesecem so dobili župani ob 3a razvojni osi v podpis
dokument o ureditvi  razmerij.  Nato je Ministrstvo za infrastrukturo predlagalo kratkoročno
rešitev na Škofljici, in sicer podvoz pod železniško progo v smeri Kočevja. Občina Škofljica je
bila proti temu predlogu in sedaj ni znano, kaj se dogaja s protokolom. Za krožišče na Rašici
bo sprejet nov OPN. Poleg  krožišča bo predmet spremembe OPN tudi lokacija centralne
čistilne naprave. V kratkem bo svetnikom predstavljen projekt za kanalizacijo v občini.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala: dr. Tadej Malovrh
Nina Tekavec Župan



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


