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OBČINA VELIKE LAŠČE                                                                                tel.: 01 781 03 70 

       Levstikov trg 1                                                                     e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net     

       1315 Velike Lašče                                                                 e-naslov:  http://www.velike-lasce.si                                                                     

 

 

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

ki je bila v četrtek, 25. aprila 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING, dr. Tatjana 

DEVJAK, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR, 

Jakob JAKLIČ, Srečko KNAFELC, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR, Anton ZAKRAJŠEK. 

Župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava, 

Suzana PETRIČ – občinska uprava, Marija AJDIČ FRANCELJ, vodja MIR, predstavnik 

kabelske TV Velike Lašče. 

 

Sejo je sklical župan dr. Tadej Malovrh, vodil pa jo je podžupan Matjaž Hočevar.   

 

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

 

Ugotovitev sklepčnosti:  

 Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  

 

Predlog dnevnega reda seje: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje  

2. Poročilo odborov 

3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, 

Ribnica, Sodražica in Velike Lašče za leto 2018 

4. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018 

5. Spremembe Poslovnika občinskega sveta 

6. Spremembe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 

7. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Velike 

Lašče 

8. Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

9. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2019 

10. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018 

11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

12. Poročilo župana 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov. 
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  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje 

Podžupan je predlagal potrditev zapisnika 4. redne seje, glede na to, da nanj ni bila dana 

nobena pripomba.     

  

Predlog sklepa: 

Potrdi se zapisnik 4. redne seje.    

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.         

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Zapisnik je potrjen. 

 

Ad 2. Poročilo odborov 

Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje 

prostora, odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance ter statutarno pravna komisija.      

 

ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Predsednik odbora Rudolf Rupar je poročal, da se je vseh pet članov na 2. redni seji 

sestalo 23. aprila, kjer so obravnavali sedem točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna 

iz zapisnika seje odbora.  

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 Dr. Tatjana Devjak, predsednica odbora za družbene dejavnosti je povedala, da so se 

vsi člani odbora sestali dne 24. aprila, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova 

vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje odbora. 

 

ODBOR ZA FINANCE 

 Predsednica odbora Ladka Deterding je povedala, da so se vsi člani odbora sestali 17. 

aprila, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika 

seje odbora.  

 

Peter Indihar je kot predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem povedal, da se 

omenjeni odbor v tem obdobju ni sestal. Člani so sicer razpravljali o spremembah Pravilnika 

o dodeljevanju pomoči na področju kmetijstva, gospodarstva in turizma. Povedal je še, da so 

se včeraj trije člani (poleg njega še Matej Rupar in Srečko Knafelc) udeležili seminarja na 

Kmetijski zadrugi, glede dopolnilnih dejavnosti.   

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

 Predsednica komisije mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se vsi člani komisije 

sestali dne 23. aprila in obravnavali pet točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz 

zapisnika seje odbora. 

 

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 Matjaž Hočevar, predsednik komisije je povedal, da so se vsi člani sestali ob 18.00 uri 

pred sejo občinskega sveta in obravnavali tri točke dnevnega reda. Ker bodo obravnavane 

točke kasneje na vrsti kot samostojne točke seje občinskega sveta, jih bo Matjaž Hočevar 

podrobneje predstavil tam. 
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Ad 3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški 

Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče za leto 2018 

Marija Ajdič Francelj, vodja MIR-a je povedala, da je njihovo delo je v letu 2018 

potekalo skladno s programom dela. Na področju inšpekcijskega nadzora je bilo uvedenih 107 

postopkov, od tega kar 65% na podlagi prijave. Na območju Občine Velike Lašče je bilo 

uvedenih 16 inšpekcijskih postopkov, največ v zvezi z nedovoljenim odlaganjem odpadkov in 

posegov na ceste. Iz inšpekcijskih postopkov je bilo v nadaljevanju uvedenih 9 postopkov o 

prekršku. Občinski redar je izvajal pooblastila nadzora nad mirujočim prometom, izdal je 68 

opozoril, 137 obvestil in 39 plačilnih nalogov. V naši občini pa je bilo izdanih 17 opozoril, 18 

obvestil in 4 plačilnih nalogov. Kršitve v zvezi z mirujočim prometom se v primerjavi z 

lanskim letom zmanjšujejo. Izvedenih je bilo 12 meritev hitrosti s samodejno merilno napravo 

in izdali 532 plačilnih nalogov, od tega 113 v občini Velike Lašče. Število tovrstnih prekrškov 

se v primerjavi z letom prej povečuje. Redar je izvajal nadzor tudi na podlagi drugih zakonov, 

predvsem Zakona o zaščiti živali in Zakona o cestah. Na tem področju je izdal 5 opozoril 

lastnikom psov. V letu 2018 je bil sprejet proračun v višini 158.460, končna realizacija znaša 

150.750,00 EUR. Vsi odhodki so bili v skladu z načrtovanimi, nenamensko porabljenih 

sredstev ni bilo. V občini Velike Lašče je bilo v letu 2018 skupaj izrečenih 31.930,00 EUR, 

znesek plačanih sredstev pa je bil 21.860,00 EUR.  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Jakob Jaklič, 

Matjaž Gruden, Matjaž Hočevar, Ladka Deterding, Anton Zakrajšek, Marija Ajdič Francelj in 

župan dr. Tadej Malovrh.   

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani z letnim poročilom MIR za leto 2018.  

 

Ad 4. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018 

 Policist pristojen za območje Občine Velike Lašče, Jani Divjak je povedal, da okrog 

25 % vseh storjenih kaznivih dejanj in prekrškov, na območju, ki ga pokriva PP Ribnica, pade 

na Občino Velike Lašče. Občina Ribnica tukaj izstopa, saj ima okrog 55% vseh storjenih 

kaznivih dejanj in prekrškov, Občina Sodražica 12%, Loški potok okrog 10%. Kar se tiče 

prekrškov je okrog 5% storilcev le-teh občanov občine Velike Lašče, vse ostalo je v tranzitu. 

Kot zanimivost je omenil statistični podatek, da je bilo na območju naše občine v pol leta 

okrog 5 alkoholiziranih voznikov.  Vseh odvzetih vozniških dovoljenj pa je bilo 25, kar 

pomeni, da je »problem« v tranzitu. Obseg kriminalitete se je v primerjavi z enakim 

obdobjem v lanskem letu zmanjšal za 2,4%. Izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje. V 

primerjavi z lanskim letom se je povečalo število vlomov, zmanjšalo pa število kaznivih 

dejanj s področja prepovedanih drog. Prekrški na področju javnega reda in miru so se 

povečali za 20%, predvsem na račun ilegalnih migracij. Stanje na področju prometne varnosti 

je primerljivo z letom prej. V letu 2018 se je namreč zgodilo 116 prometnih nesreč (2 osebi 

sta izgubili življenje), leta 2017 pa 121. V naši občini je bilo leta 2018 obravnavanih 71 

kaznivih dejanj, leta 2017 jih je bilo 72. Največ na področju premoženjskih deliktov. 

Preiskanost je bila 35%, leta 2017 pa 30%.   

 V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Rudolf 

Rupar, Srečko Knafelc, dr. Tatjana Devjak in Jani Divjak.   

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s poročilom o delu Policijske postaje 

Ribnica za območje Občine Velike Lašče v letu 2018.     

 

Rudolf Rupar je zapustil sejo. 

 

Ad 5. Spremembe Poslovnika občinskega sveta 
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Mag. Polona Cvelbar, predsednica statutarno pravne komisije je povedala, da je bilo 

glede na spremembe Statuta Občine Velike Lašče, ki jih je občinski svet sprejel na svoji 3. 

redni seji, potrebno s sprejetimi spremembami uskladiti tudi Poslovnik občinskega sveta 

(izraz »tajnik občine« se nadomesti z izrazom »direktor občinske uprave«, splošni akti se 

bodo v bodoče objavljali v Uradnem listu RS).   

 

Predlog sklepa:   

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme spremembe Poslovnika občinskega sveta.  
 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov.  

 ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Rudolf Rupar se vrne na sejo. 

 

Ad 6. Spremembe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 

stroškov 

Mag. Polona Cvelbar, predsednica statutarno pravne komisije je povedala, da so 

spremembe obravnavanega pravilnika potrebne zaradi sprememb plač občinskih 

funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov, ki so posledica spremenjene zakonodaje.  V nadaljevanju je na kratko povzela in 

svetnikom predstavila predlagane spremembe (Odlok o plačah funkcionarjev se nadomesti z 

Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V 6. členu se % letne plače župana spremeni iz 

15% na 7,5%. Kar pomeni, da je maksimalni letni znesek sejnin lahko največ 7,5% letne 

plače župana. Spremeni se 9. člen in doda 18. člen.) 

V razpravi je župan dr. Tadej Malovrh le dodal, da gre pri 7,5% županove plače za 

profesionalnega župana.   

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme spremembe Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 12 svetnikov.  

 ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 7. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini 

Velike Lašče 

Dr. Tatjana Devjak, predsednica odbora za družbene dejavnosti je povedala, da je 

pokroviteljstvo Občine namenjeno dodatni vzpodbudi izvajanju dejavnosti, dogodkov, 

projektov, ki promovirajo občino, so socialne, kulturne, turistične izobraževalne, umetniške, 

športne ali podobne narave, so neposredno vezana na lokalno, regionalno sodelovanje ter 

utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote in načela statuta občine in Ustave RS.  V 

nadaljevanju je na kratko povzela bistvene spremembe. In sicer bo dodeljevanje sredstev na 

podlagi tega pravilnika potekalo na podlagi letnega javnega poziva. Vlagatelji lahko pridobijo 

sredstva v času trajanja javnega poziva oz. do porabe sredstev. Vlogo, oddano na obrazcu 

javnega poziva bo obravnavala komisija in ji dodelila število točk glede na merila in kriterije. 

Najvišja možna dodeljena sredstva so 1.000,00 eurov. Vlagatelj bo po prejemu sklepa z 
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Občino podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev. Sredstva bodo vlagatelju nakazana po 

realizaciji dogodka ali projekta, po predložitvi poročila s priloženimi plačanimi računi.  

 V razpravi sta sodelovala: Anton Zakrajšek in dr. Tatjana Devjak. Poudarjeno je bilo, 

da gre tu za dodatna sredstva, sicer ne za iste stroške.  

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev 

za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče.   

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 12 svetnikov.  

 ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 8. Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 Podžupan Matjaž Hočevar je kot predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja povedal, da je ima svet v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/07, 1/11) sedem 

članov, ki jih imenuje občinski svet. Glede na to, da se mandat Sveta izteče 16. julija 

letošnjega leta, je bilo njegove člane potrebno ponovno imenovati. Komisija je oblikovala 

naslednji predlog novih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Velike Lašče: 

-  Rudolf Rupar, predstavnik občinskega sveta Velike Lašče, 

-  Marija Ivanc Čampa, predstavnica občinske uprave Velike Lašče, 

-  Bojan Novak, predstavnik osnovne šole in vrtca, 

-  Boštjan Škulj, predstavnik sveta staršev osnovne šole, 

-  Tomaž Indihar, predstavnik upravljavca občinskih cest, 

-  Marjan Cimprič, predstavnik Policijske postaje Ribnica (vodja policijskega okoliša Velike 

Lašče), 

- Marko Jakše, predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pristojnega za območje 

Velike Lašče. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu.   

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 12 svetnikov.  

 ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2019 

 Podžupan Matjaž Hočevar je kot predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja, ki opravlja tudi funkcijo komisije  za priznanja in odlikovanja Občine Velike 

Lašče povedal, da sta do roka, to je do 10. aprila 2019 do 12. ure,  prispela oz. bila oddana 

dva predloga za podelitev priznanja Občine Velike Lašče. Predlogov za podelitev častnega 

občanstva ni bilo. Prvi predlog je bil Majda Samsa za izjemne dosežke na področju kulture, 

podan s strani KUD Primoža Trubarja Velike Lašče. Drugi predlog pa Jože Starič za 

požrtvovalno delo vodenja Gasilske zveze Velike Lašče in za izkazan trud na področju 

gasilske dejavnosti in gasilske prepoznavnosti naše občine tudi širše po Sloveniji, podan s 

strani Gasilske zveze Velike Lašče. Predlog komisije je bil, da se glasuje tajno. Dr. Tatjana 

Devjak je predlagala, da je glasovanje javno, saj se podeljujeta dve priznanji in dva predloga 
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imamo. Zato je dal podžupan Matjaž Hočevar najprej na glasovanje predlog komisije o 

tajnem glasovanju. 

Glasovanje: 

 Glasovalo 12 svetnikov.   

 ZA – 3 svetnikov (člani komisije),         PROTI – 9  

Predlog tajnega glasovanja ni sprejet. 

 

Sledilo je še glasovanje o predlogu o javnem glasovanju. 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov. Ladka Deterding ni glasovala.   

 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – 3 (člani komisije)  

Predlog javnega glasovanja je sprejet.   

 

Sledilo je javno glasovanje o obeh kandidatih. 

Najprej o Majdi Samsa. 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov. Matjaž Hočevar ni glasoval.   

 ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlog je sprejet. 

 

Potem še glasovanje o Jožetu Stariču. 

Glasovanje: 

 Glasovalo 12 svetnikov.   

 ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlog je sprejet. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče priznanje Občine Velike Lašče v letu 2019 podeli: 

- Majdi Samsa za izjemne dosežke na področju kulture, 

- Jožetu Stariču za požrtvovalno delo vodenja Gasilske zveze Velike Lašče in za 

izkazan trud na področju gasilske dejavnosti in gasilske prepoznavnosti naše 

občine tudi širše po Sloveniji. 

 

Ad 10. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018 

 Glede zaključnega računa proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018 je Suzana 

Petrič povedala, da so bili prihodki realizirani v znesku 4.116.000 EUR v primerjavi z 

veljavnim proračunom oz. rebalansom v 101,7%. Večja realizacija je bila posledica večjih 

prihodkov od davka na blago in storitev (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljske 

dajatve, kapitalski prihodki, prihodki od premoženja, prihodki od prodaje blaga). Odhodki so 

bili realizirani v višini 3.883.000 EUR. Realizirani so bili v 83%. Razlog za nižjo realizacijo 

so nižji stroški blaga in storitev (pisarniškega materiala, vzdrževanja vozil, nižja plačila 

obresti, nižji tekoči transferji in investicijski odhodki). Prihodki in odhodki so nam prinesli 

proračunski presežek v višini 233.000 EUR. Odplačilo kredita je bilo v višini 172.000 EUR. 

Občina odplačuje tri kredite, dva se bosta iztekla letos, eden pa leta 2024. Ker smo proračun 

za leto 2018 sprejeli že leta 2016, je prišlo do večji sprememb, ki jih ni bilo mogoče 

predvideti in je bil v začetku aprila potreben rebalans proračuna.  Potem je bilo narejenih še 

osem prerazporeditev, kjer so se med proračunskimi postavkami prenašali manjši zneski.      

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani z zaključnim računom proračuna Občine 

Velike Lašče za leto 2018.    

 

Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
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 Podžupan Matjaž Hočevar je svetnike najprej seznanil z odgovorom na vprašanje, 

postavljeno na prejšnji seji in sicer Rudolfa Ruparja glede Mišje doline in Nature 2000. 

Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Anton Zakrajšek, Rudolf Rupar in Peter Indihar.  

V nadaljevanju je Matjaž Hočevar svetnike seznanil o javni razgrnitvi in razpravi o 

občinskem prostorskem načrtu, ki poteka od 18.4.2019 do 24.5.2019. Dne 13.5.2019 pa bo v 

Levstikovem domu v Velikih Laščah javna razprava.  

Sledila je seznanitev glede obvoznice Velike Lašče. Matjaž Hočevar je povedal, da je bila 

predstavljena študija variant. Občani se z nobeno od predstavljenih treh variant niso strinjali 

in so podali predlog za četrto varianto, ki poteka ob gozdu in se bolj izogne kmetijskim 

zemljiščem. Še vedno pa so občani najbolj naklonjeni dolgoročni rešitvi hitra cesta Ljubljana 

– Kočevje.  

Dalje je Matjaž Hočevar svetnike in občane seznanil, da je poslanka Alenka Jeraj izrazila 

željo, da bi v prostorih Občine Velike Lašče imela poslansko pisarno (1x mesečno v času 

uradnih ur). Sledilo je glasovanje, če se svetniki strinjajo, da se poslancem ne glede na 

strankarsko pripadnost omogočijo uradne ure v naših prostorih. 

Glasovanje: 

 Glasovalo 12 svetnikov.   

 ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlog je sprejet. 

 

Matjaž Hočevar je dr. Tatjano Devjak vprašal, kako je s športno zvezo, kulturno zvezo 

Velike Lašče, se že kaj dela v tej smeri. Ideja je namreč bila, da bi jo oblikovali oz. ustanovili. 

Dr. Tatjana Devjak je povedala, da so na seji odbora za družbene dejavnosti o tem govorili in 

da je osnutek izdelan.  

Anton Zakrajšek je glede na to, da je bil prejšnje leto v kontaktu z Olimpijskim komitejem 

predlagal, da se ustanovi športna zveza. Na ta način bi društva lahko kandidirala na določene 

razpise Olimpijskega komiteja.  

Podžupan je odprl razpravo glede vprašanja, ki se pogosto zastavlja in sicer zakaj ni 

sofinanciranja kmetijskih strojev, kot do sedaj. Povabil je župana, da pojasni kako namerava v 

tem mandatu razpolagati finance na področju kmetijstva.  

 

Župan dr. Tadej Malovrh je povedal, da letos ne bomo stimulirali nakupa novih kmetijskih 

strojev, ampak bomo šli v smeri povečevanja črede in dobrobiti živali. Po njegovem mnenju 

stroji niso 100% izkoriščeni in jih je še vedno preveč. Zemlja pa je preslabo obdelana.  

Župan je v nadaljevanju povedal, da so bili prenosni računalniki za svetnike takoj po 

sprejemu proračuna naročeni preko Skupnosti občin, ker naj bi bilo tako ugodneje. Če se 

zadeva ne bo v kratkem izvedla, bomo ubrali drugo pot.  

 

Peter Indihar je povedal, da se bodo morali člani odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in 

turizem sestati, da pripravijo in z županom uskladijo predlog Pravilnika o sofinanciranju 

kmetijstva. Kot je razbral, je župan proti mehanizaciji, a upa, da se bo glede tega dosegel 

kompromis.  

V nadaljevanju pa je Peter Indihar, kot predstavnik Sveta zavoda za gozdove OE Kočevje, 

svetnike seznanil, da se je udeležil konstitutivne seje Sveta. Povedal je kdo vse sestavlja Svet 

in da so na prvi seji potrdili vse mandate, izvolili predsednika, potrdili program dela in 

finančnega načrta OE, potrdili predlog lovskega upravljavskega načrta za to območje. Kot je 

povedal, se je sam vključil v razpravo z vprašanjem: kakšen je % škod in ali so škode po 

zvereh plačane. Dobil je odgovor, da je škoda povrnjena v primeru, če so bile živali ustrezno 

zavarovane. V nasprotnem primeru ne. V Svetu so razpravljali tudi o vedno pogostejših 

škodah po napadih volka.  

 

Ladka Deterding je vprašala kaj je s povezovanjem Občine Velike Lašče z drugimi občinami 

glede pridobivanja evropskih sredstev za kolesarske poti.  
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Matjaž Hočevar je povedal, da je v soboto po občini peljal študenta, ki dela projektno nalogo. 

Na teh poteh se intenzivno dela. Sredstva so, ni jih pa tako lahko pridobiti, kot se govori. 

Naša občina je precej hribovita in razgibana. Poti se oblikujejo in rišejo, povezati se moramo 

tudi z Občino Robnica, Nova vas, Bloke, Škofljica. Ko bo projekt izveden, bomo šli na razpis 

za pridobitev sredstev.  

Župan je dodal, da je določil rok, ko morajo biti predlogi poti izdelani. Potem gremo lahko 

šele na razpis.  

Anton Zakrajšek je dodal, da je bil dogovor med občinami o kolesarskih poteh podpisan v 

prostorih naše občine.  

 

Matjaža Grudna je zanimalo, če se kaj dogaja z našim edinim prehodom čez železniško 

progo. Nas je komisija za  prehode čez železniško progo uvrstila na dnevni red ali nas 

ignorira?  

Župan je povedal, da od zadnjega pisma ni bilo nobenega odgovora. Neformalno smo se sicer 

pogovarjali z nekom iz Direkcije za ceste, ki pozna nekoga iz Železnic… Formalno pa nič.  

 

Mag. Polono Cvelbar je zanimalo kdaj bo sprejet OPN, po najbolj optimističnem planu.  

Matjaž Hočevar je povedal, da naj bi bila zadeva najhitreje realizirana v roku enega leta (kot 

mu je povedala Marija Ivanc Čampa).  

 

Srečko Knafelc je povedal, da se je na terenu srečal z dvema problemoma, ki bi ju rad 

predstavil svetnikom. Ena hiša je na območju občine (Veliki Ločnik) brez elektrike, kar je po 

njegovem mnenju nepredstavljivo. Baje so brez elektrike že 15 let. Sicer gre za črno gradnjo, 

ampak človek tam stalno živi. Izrazil je upanje, da se bo zadeva čimprej rešila.  

Druga situacija pa je v Predgozdu, kjer je občina prodala dom. Lastnik zemljišča okoli doma 

ne želi prodati zemljišča lastniku doma, ki že tam živi. Zato tudi ne more opraviti določenih 

nujnih del na hiši. 

Župan je povedal, da bo moral lastnik doma preko odvetnika zahtevati funkcionalno 

zemljišče, tako da kar se druge zadeve tiče, občina nima veliko storiti. Glede prve stvari, pa je 

župan povedal, da nima ideje kako črni gradnji priskrbeti elektriko. Soglasja od Elektra ne bo 

dobil. Najbrž bo potrebno izpeljati postopek legalizacije.  

 

Anton Zakrajšek je predlagal, da se na Direkcijo za infrastrukturo preveri kaj je s pločnikom 

Prilesje, s pločnikom od Srobotnika do Retij in kaj je s sanacijo križišča Male Lašče. 

Župan je povedal, da je bilo na Direkcijo za ceste postavljenih sedem vprašanj, kjer se 

trenutno pripravlja odgovor.              

 

Ad 12. Poročilo župana 

 Župan dr. Tadej Malovrh je svetnikom povedal, da se na projektu Ločica zelo 

intenzivno dela. Bili smo na UE Ljubljana in na Direktoratu za vode, kjer so nam dali 

smernice. Na Direktoratu za vode so povedali tudi to, da bodo v kratkem izdali soglasje glede 

izpusta vode za OŠ na Turjak. Potem bomo tudi blizu izdaje gradbenega dovoljenja za OŠ na 

Turjaku. Potem bo na vrsti javni razpis za izbiro izvajalca. Glede Ločice je župan povedal še 

to, da je KG-DENT že pridobil gradbeno dovoljenje in bo v kratkem začel z gradnjo.  

Omenil je tudi dogodek, ki ga je organizirala šola in sicer tek: Hočem, zmorem, tečem. 

Pričakoval je, da bo na dogodku videl več svetnikov. Sicer pa je bilo na dogodku zbranih več 

sredstev kot lani.  

Svetnike je seznanil, da je zaradi neplačevanja najemnine bila razdrta pogodba z najemniki 

Skarpa d.o.o., s sodišča so dobili že poziv za izpraznitev prostorov.  

Dalje je povedal, da sta bila s podžupanom Matjažem Hočevarjem na sestanku pri ministru 

Rudiju Medvedu o možnosti, da bi bile uradne ure upravne enote prestavljene še na kakšen 

drug dan. Temu je sledil še sestanek z v.d. vodjem UE Ljubljana, ki je povedal, da je obisk na 

naši upravni enoti oz. krajevnem uradu premajhen, da bi imeli več dni na teden uradne ure. Na 
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to temo bo tudi intervju v Trobli. Drugi del sestanka pri ministru pa je bil namenjen temu, da 

se ugotovi kolikšna je možnost, da naša občina preide pod UE Ribnica. Minister ta predlog 

podpira.  

Glede kolesarskih poti je župan povedal, da je določil rok do konca meseca maja, ko morajo 

biti poti postavljene oz. zrisane. Priključek naj bi bil iz Želimelj, župan občine Ribnica ima 

tudi idejo kako bi s kolesarskimi potmi med seboj povezali občini.  

Prav tako se je pogovarjal z direktorjem bivše Snage glede odvoza odpadne folije od bal. 

Zadeva bo v kratkem realizirana in novica objavljena. Odvoz bo sicer občina morala plačati.  

Bil je tudi na sestanku z ostalimi župani na Ministrstvu za kmetijstvo, ki ga je sklical 

predsednik Čebelarske zveze Slovenije, z namenom da bi župani sodelovali pri delu 

akademije za čebelarstvo. Sam je podal idejo, da bi vsaka občina imela enega ali dva šolska 

čebelnjaka.  

Svetnike je seznanil tudi s sestankom, ki ga je imel z lastnikom zemljišča na Rašici, kjer naj 

bi bilo novo križišče. Projekt za križišče je narejen, vendar župan po pogovoru z lastnikom ni 

bil več tako optimističen. Lastnik zemljišča ima namreč s tem zemljiščem drugačne, 

kmetijske načrte. V kolikor dogovor ne bo mogoč, bo potrebno sprožiti postopek razlastitve.  

Glede gradu Turjak je župan povedal, da smo imeli precej optimistične načrte z gospodom, ki 

je pripravil elaborat. Ko je gospod videl kakšni so bili pogoji razpisa, je od zadeve odstopil. 

Določeni pogoji razpisa so res neživljenski. Zato je bila s strani občine na Ministrstvo za 

kulturo poslana pobuda za sestanek z ministrom, kjer bi podali naš predlog kako naj bi bil 

razpis oblikovan. Bo pa v kratkem v zvezi z gradom Turjak tudi sestanek z igralko Zvezdano 

Mlakar, ki je zanj izkazala interes.  

Za konec je župan povedal še to, da je v preteklem tednu prišlo do zlorabe županovega e-

maila. Z zlorabljenega županovega naslova je bilo v računovodstvo poslano elektronsko 

sporočilo z navodilom, naj se na določen račun nakaže določen znesek. Zadevo smo prijavili 

policiji.  

Matjaž Gruden je glede uradnih ur krajevnega urada v Velikih Laščah pripomnil, da bi bilo v 

redu če bi ostal le ponedeljek. Problem je v tem, da ni odprt v popoldanskih urah. Če bi bilo to 

možno urediti oz. podaljšati še na popoldne, bi bilo super.  

Župan je povedal, da se je pogovarjal z direktorjem in je povedal, da so kakršnekoli 

spremembe zelo težke. V UE Ljubljana stalno vlada predstavkovno stanje. Še en razlog več, 

da zamenjamo UE.  

Podžupan Matjaž Hočevar je zaključil 5. redno sejo Občinskega sveta in povedal, da se če ne 

prej, srečamo na dogodkih ob občinskem prazniku.          

 

  

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

 

 

Zapisala:        

Tanja Uršič       dr. Tadej Malovrh 

         Župan  

 


