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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  
6. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  

ki je bila v četrtek, 18. julija 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Katarina GAČNIK, Matjaž 

HOČEVAR, Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Srečko KNAFELC, Matej RUPAR, Rudolf 

RUPAR. 

Župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Opravičeno odsotni: Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Anton 

ZAKRAJŠEK. 

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

Suzana PETRIČ – občinska uprava, Robert HREN – predsednik nadzornega odbora, 

predstavnik kabelske TV Velike Lašče. 

 

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 8 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  

 

Predlog dnevnega reda seje: 

 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 2. dopisne seje 

2. Poročilo odborov 

3. Obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov prejetih v času javne razgrnitve 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta 

Občine Velike Lašče (SD OPN 1) in Okoljskega poročila (OP)  

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 

iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike 

Lašče 

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 – 2020 

6. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 

7. Sklep o spremembi proračuna za leto 2019 

8. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2019 

9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

10. Poročilo župana 

 

Rudolf Rupar je povedal, da bi se glede na 8. točko dnevnega reda, pred sejo moral sestati 

tudi odbor za finance in obravnavati polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 

2019. Iz gradiva je namreč razvidno, da se odbor za finance ni sestal. Poleg tega, bi moralo 
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biti poročilo nadzornega odbora predstavljeno v posebni točki in ne skupaj s poročili drugih 

odborov v okviru 2. točke dnevnega reda. Dodal je še, da morajo svetniki potrditi oz. 

glasovati tudi o dnevnem redu. 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 8 svetnikov. 

  ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 2. dopisne seje 

Župan je predlagal potrditev obeh zapisnikov, glede na to, da nanju ni bila dana nobena 

pripomba.     

  

Predlog sklepa: 

Potrdi se zapisnik 5. redne seje in 2. dopisne seje.    

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 8 svetnikov.         

  ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Zapisnika sta potrjena. 

 

Ad 2. Poročilo odborov 

Pred 6. redno sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in 

turizem ter nadzorni odbor.       

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM 

Predsednik odbora Peter Indihar je poročal, da se je vseh pet članov na 2. redni seji 

sestalo 16. maja, kjer so obravnavali pet točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz 

zapisnika seje odbora.  

 

NADZORNI ODBOR 

 Robert Hren, predsednik nadzornega odbora je povedal, da so se vsi člani sestali 13. 

maja v prostorih občine in obravnavali 5 točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz 

zapisnika seje nadzornega odbora. 

   

Ad 3. Obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov prejetih v času javne 

razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega 

načrta Občine Velike Lašče (SD OPN 1) in Okoljskega poročila (OP) 

 Mateja Delač, predstavnica URBIS-a d.o.o., ki za našo občino pripravlja Spremembe 

in dopolnitve OPN, je svetnike seznanila s postopkom, ki traja že nekaj let. Letos pa smo 

prišli do javne razgrnitve dopolnjenega osnutka. V času javne razprave je bila organizirana 

tudi javna razgrnitev oz. obravnava, ki je bila 13. maja. V času javne razgrnitve se na 

razgrnjeno gradivo zbirajo pripombe javnosti. Po končani razgrnitvi sta občina in Urbis vse 

pripombe preučila in pripravila osnutek stališč, ki jih potrdi občinski svet. Pravna podlaga za 

to pa je Zakon o prostorskem načrtovanju. Spremembe se nanašajo na območje celotne 

občine. Postopek se je začel v januarju 2015, ko je bil sprejet sklep o začetku postopka 

priprave OPN. Nato se je URBIS d.o.o. lotil analize pobud in priprave strokovnih podlag in 

izdelave samega osnutka sprememb in dopolnitev OPN. To je bilo storjeno v maju 2015. Nato 

smo prišli do pridobitev posebnih smernic določenih nosilcev urejanja prostora, za katere je 

URBIS ocenil, da potrebujemo njihove smernice za pripravo osnutka OPN, ki bo pripravljen 
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za pridobitev prvih mnenj. Glavnino posebnih smernic smo pridobili v juniju 2015, smernice 

s strani Ministrstva za kmetijstvo pa v januarju 2016. Te smernice je URBIS analiziral v 

februarju 2016 in dopolnil osnutek gradiva, ki je bil tako pripravljen za pridobitev prvih 

mnenj nosilcev urejanja prostora. Teh je približno 20. Med junijem in avgustom 2016 je bila 

pridobljena glavnina mnenj in odločba z Ministrstva za okolje in prostor, da je potrebno 

izdelati tudi okoljsko poročilo v ločenem postopku celovite presoje vplivov na okolje. Med 

pridobivanjem teh mnenj pa se je zadeva ustavila in to traja že leto in pol. Ključni problem, 

kjer zadeva stoji je Direkcija RS za vode. Ko smo začeli postopek je bila za izdajo teh mnenj 

pristojna še Agencija RS za okolje. Direkcija RS za vode je od občine zahtevala, da ji 

posreduje staro študijo, ki je bila podlaga za veljavni OPN. Za pregled le-te so si vzeli zelo 

veliko časa in ugotovili, da študija ni v redu. In da je potrebno dopolnjevat študijo, ki je bila 

že zaključena. Občina je bila na sestankih, s prejšnjim izdelovalcem poplavne študije, 

URBANIA d.o.o., se je dogovorila, da jo bo dopolnil. Ko smo končno dobili potrjeno 

poplavno študijo, smo šli takoj v dopolnjen osnutek, ki je bil tudi javno razgrnjen. V kolikor 

se potrdijo stališča do pripomb bo URBIS pristopil k izdelavi predloga sprememb in 

dopolnitev OPN-ja ter v pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Potem bo zadeva 

zrela za sprejem na občinskem svetu. Od 234-ih pobud je bilo 54 pobud zavrnjenih zaradi 

neskladja s pravili za prostorsko načrtovanje, 19 posegov je bilo izločenih v fazi pridobitve 

posebnih smernic, 6 pa v fazi pridobitve prvih mnenj. Od 46-ih prispelih pripomb, je bilo 

upoštevanih 16, delno oz. smiselno 10, 18 se jih ni upoštevalo, 2 pa se nista nanašali na SD 

OPN. 

 Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Jakob Jaklič, župan, mag. Polona Cvelbar in 

Mateja Delač.        

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o sprejetju stališč do pripomb in 

predlogov javnosti prejetih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče (SD OPN 1) in 

okoljskega poročila (OP) 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 8 svetnikov.  

 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih 

sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 

Velike Lašče 

Župan je povedal, da Občina Velike Lašče na področju spodbujanja gospodarstva med 

drugim že več let sofinancira investicije gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom. 

S spremembo pravilnika bi bilo omogočeno sofinanciranje investicij v sobodajalstvo vsem 

registriranim sobodajalcem, tudi fizičnim osebam.  

 Jerica Tomšič Lušin je v nadaljevanju povedala ključne spremembe tega pravilnika. 

Do sedaj smo na področju gospodarstva podpirali tri zadeve: investicije na področju 

gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest in promocijske aktivnosti na področju 

gospodarstva. Sedaj dodajamo še ukrep spodbujanja sobodajalstva. Tisti, ki bodo prejeli 

sredstva za spodbujanje sobodajalstva, bodo morali biti registrirani za opravljanje te 

dejavnosti. Upravičenci se bodo lahko prijavljali na javni razpis občine za stroške, ki jih bodo 

imeli v tekočem letu. Spremembe in dopolnitve pravilnika so usklajene s službo za državne 

pomoči na Ministrstvu za finance. Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je pri vseh ostalih 

investicijah v gospodarstvu sofinanciranje v višini 15% investicije (brez DDV, ki ni upravičen 

strošek). V primeru sobodajalstva, pa je sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov (DDV ni 
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upravičen strošek). Posameznik pa tako na področju ostalega gospodarstva kot na področju 

sobodajalstva, dobi letno največ 4000 EUR.  

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 8 svetnikov.  

 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 – 

2020 

 Župan je uvodoma povedal, da smo obstoječi pravilnik z nekaterimi novimi ukrepi 

nekoliko razširili. Tako bomo npr. spodbujali nakup novih traktorskih gum, s tem, da je delež 

subvencije večji kot je bil do sedaj, pa pašništvo itd. 

 Jerica Tomšič Lušin je povedala, da smo med obstoječimi ukrepi v obstoječem 

pravilniku dodali ukrep podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji. Pri 

ostalih ukrepih pa je prišlo do določenih sprememb. Pri spodbujanju investicij na področju 

kmetijstva, je večji delež sofinanciranja za investicije preureditev hlevov in hlevskih izpustov. 

(iz 15% na 50%). Za upravičenca je največji delež sofinanciranja na leto 3000 EUR. Potem je 

novost večji delež sofinanciranja nakupa novih traktorskih pnevmatik in sicer 30%, medtem 

ko je za ostale investicije 15%. Pri pašništvu je povečan delež sofinanciranja za ureditev 

pašnika in sicer 50% delež sofinanciranja in največ 2000 EUR letno. Uveden je nov ukrep, 

podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji, kjer naj bi občina 

sofinancirala stroške v višini 50%. Že v obstoječem pravilniku smo imeli ukrep spodbujanje 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kjer dodajamo novo varianto, da se stroški za naložbe na 

področju predelave mleka in mesa sofinancirajo v višini 30% in največ 3000 EUR letno. Vse 

omenjene spremembe so usklajene tudi z Ministrstvom za kmetijstvo. Pri pomočeh de 

minimis na področju kmetijstva, se lahko kmetom dodeljuje pomoč v višini 25.000 EUR na 

kmetijsko gospodarstvo v treh letih. Prej je bila ta pomoč le v višini 15.000 EUR. Jerica 

Tomšič Lušin je še omenila, da je bil odbor za gospodarstvo mnenja, da bi se sofinanciral tudi 

nakup panjev čebelarjem. Čebelarsko društvo je povedalo, da so te zadeve že spodbujane s 

strani državnih ukrepov.  

 Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, Peter 

Indihar in župan. V nadaljevanju je bila tudi razprava o tem ali bi pravilnika obravnavana na 

tej seji morala predhodno obravnavati tudi statutarno pravna komisija. V tej razpravi so 

stališče za sprejemali Rudolf Rupar, Polona Cvelbar in Matjaž Hočevar. Jerica Tomšič Lušin 

je pojasnila, da so se člani odbora za gospodarstvo dokončno uskladili glede vsebine 

pravilnika. Prav tako sta oba pravilnika usklajena tudi z ministrstvom. Zato v tem primeru ni 

bilo potrebe, da ju obravnava še statutarno pravna komisija. S tem je soglašal tudi župan in 

Peter Indihar. 

 

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 8 svetnikov.  
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 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 6. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 

 Rudolf Rupar je kot predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje 

prostora na kratko povzel in predstavil štiri vloge občanov za odkup oz. zamenjavo zemljišč. 

Komunalni odbor je vse štiri pobude obravnaval in jih pregledal tudi na terenu. Kot je 

povedal, gre nekje za ureditev mej, povsod za majhne površine, da občani lahko potem 

legalizirajo svoje objekte. Komunalni odbor je vse štiri pobude uspešno rešil in tudi 

občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganih sklepov. Odbor je odobril minimalne 

površine  za odkup, ki so zadostne za ureditev zadeve na terenu.    

 

Predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se odmera parcele št. 4002/2 

k.o. Turjak (javnega dobra) in odkup novonastale parcele dovoli samo do najbolj 

izpostavljenega roba stanovanjskega objekta na naslovu Turjak 18. Lastnik mora 

urediti tudi izpust odpadne vode, saj odvajanje le te v cestno telo ni dopustno 

brez soglasja upravljavca ceste.  

 

2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se strinja s parcelacijo 

parcel št. 4032/2 in 624/3, obe k.o. Turjak, in kasnejšo ukinitev javnega dobra na 

novonastali parceli ter z zamenjavo novonastalih parcel v izmeri 32 m2. Stroške 

parcelacije pri odmeri javnega dobra krije občan, odmero kategorizirane javne 

poti, pa krije Občina Velike Lašče. 

 

3. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se strinja s parcelacijo 

parcel št. 1449 in 1249, obe k.o. Selo pri Robu, na stroške predlagateljev in 

kasnejšo ukinitev javnega dobra na novonastali parceli. Strinja se z zamenjavo 

novonastalih parcel in doplačilom razlike v ceni. 

 

4. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se strinja, da se na parceli 

št. 4032/2 k.o. Turjak ustanovi stavbna pravica za dobo 99 let od dneva sklenitve 

pogodbe dalje, proti ustreznemu nadomestilu, v korist lastnika stanovanjskega 

objekta na parceli št. 216/7 k.o. Turjak.   

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 8 svetnikov.  

 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 7. Sklep o spremembi proračuna za leto 2019 

 Župan je povedal, da je Občina Velike Lašče že v proračunu za leto 2019 zagotovila 

sredstva za energetsko sanacijo Športne dvorane Velike Lašče in energetsko sanacijo 

Glasbene šole Velike Lašče. Pri ponovnem pregledu in popisu del, se je izkazalo, da je stanje 

na objektu Športna dvorana še slabše od predvidenega, zato so se stroški investicije povečali. 

Na objektu Glasbena šola Velike Lašče je bila sprva načrtovana obnova fasade. Zaradi 

ekonomičnosti energetske obnove stavbe se predlaga, da se najprej obnovi streha. Stroški 

investicije so se zato povečali. 

 Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je bilo za energetsko sanacijo stropa športne 

dvorane predvidenih 10.000 EUR, potrebnih bi bilo pa skoraj 50.000 EUR. Zato bi se na 

postavki poslovna cona Ločica sredstva zmanjšala za 40.000 EUR, za dvorano oz. postavka 

18089, pa povečala za 40.000 EUR oz. na skupno 50.000 EUR.  Da se v avgustu in začetku 

septembra izvede sanacija stropa v športni dvorani. Pri glasbeni šoli pa je bilo za sanacijo 
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predvidenih 30.000 EUR. V letošnjem letu naj bi obnovili streho z izolacijo, kar bi po 

predračunu znašalo malo manj kot 45.000 EUR. Zato je potrebno zagotoviti dodatnih 15.000 

EUR. Iz postavke asfaltiranje po Občini Velike Lašče lahko 15.000 EUR prerazporedimo na 

postavko obnova strehe na Glasbeni šoli, saj so bile cene za asfaltiranje ugodnejše kot smo 

pričakovali.  

 Župan je še dodal, da so strokovnjaki na športni dvorani odmaknili strop in videli v 

kako slabem stanju je in kaj vse bi bilo potrebno sanirati. Krivda ni na projektantu, pač pa na 

izvajalcu.  Pri glasbeni šoli pa je bila sprejeta odločitev, da se najprej sanira streho z izolacijo.  

 Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Matej Rupar, Rudolf Rupar, župan, Matjaž 

Hočevar in Peter Indihar. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o spremembi proračuna za leto 2019. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 8 svetnikov.  

 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 8. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2019 

 Suzana Petrič je povedala, da je polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za 

leto 2019 potrebno obravnavati, da se svetniki z njim seznanijo in seznanijo s tem, v kakšnem 

finančnem stanju je občina. Prihodki občine so nekje na 50%, predvsem na račun dohodnine 

(drugo polovico le-te bomo dobili v drugi polovici leta), manjši je davek na premoženje, 

davek na blago in storitev je nekje 51%, davčni prihodki so nekje 56%. Nižji so prihodki od 

prodaje blaga in storitev, ker se ti pričakujejo v drugi polovici leta. Kapitalski prihodki so tudi 

nekje 50%. Donacij letos nismo predvideli, pa smo od Lekarna Ljubljana prejeli donacijo. 

Transferni prihodki (od šolskih prevozov) so nekje 62 %, prihodki iz državnega proračuna so 

nižji, saj jih bomo dobili v drugi polovici leta (za ceste). Za tekočo porabo pa smo tudi dobili 

nekaj prihodkov za Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Suzana Petrič je še povedala, da so 

odhodki nižji od predvidenih in sicer le 28%. Saj zaradi začasnega financiranja nismo mogli 

izvajati investicij. Račune prejmemo šele po zaključenih investicijah. Tekoči odhodki so 

zaenkrat nekje 37%. Prispevki za socialno varstvo so bili nižji, pa prispevki za blago in 

storitev, prav tako ni bilo velikih vzdrževanj. Tekoči transferji so nekje 43%, nižji so 

transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam (tudi to bo realizirano v drugi polovici 

leta). Drugi tekoči domači transferji so nekje 44% (npr. socialno zavarovanje), investicijski 

odhodki pa kot že rečeno ravno zaradi začasnega financiranja  niso bili izkoriščeni. Tekom 

tega obdobja so bile izpeljane tudi tri prerazporeditve.     

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s polletnim poročilom o izvrševanju 

proračuna občine za leto 2019. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 8 svetnikov.  

 ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

 Jakoba Jakliča je zanimalo kako je z asfaltiranjem ceste Rob-Selo.  

Župan je povedal, da je bil z javnim naročilom izvajalec izbran, ogled terena je bil že 

opravljen, zato se pričakuje, da se bodo dela začela ta teden.  

Jakoba Jakliča še še zanimalo kako je z gradnjo nove šole na Turjaku.  
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Župan je povedal, da v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pridobivamo še zadnja 

soglasja. Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja  

ponovno vložena. Iz UE Ljubljana je projektant dobil poziv za dopolnitev vloge. V teh dneh 

bo vloga dopolnjena.  

V nadaljevanju je Jakob Jaklič komentiral še zavajajoč članek, ki je bil objavljen v časopisu. 

Članek je govoril o dogovoru med bivšim županom in železnicami o zaprtju nivojskega 

prehoda in kompenzaciji za to  - narejen je bil most v Retjah. Slednje je zavajajoče. Železnica 

se je namreč sama odločila, da od treh nivojskih prehodov zapre dva. Bivši župan in uprava 

pa so se dogovarjali kateri prehod bo ostal. Prišli so do sklepa, da ostane nivojski prehod v 

Laščah na železniški postaji. Ampak tega ni predlagala občina, to odločitev so sprejele 

Slovenske železnice. Bivši župan pa si je prizadeval in uspel pridobiti 80% sredstev za most v 

Retjah. Občinski svet pa je bil z zadevo v celoti večkrat seznanjen. Še enkrat je ponovil, da je 

bil članek zavajajoč.  

Župan dr. Tadej Malovrh je povedal, da je dal izjavo le od prevzema županovega mesta dalje. 

Povedal je, da smo poskušali na pobudo občanov ohraniti še en nivojski prehod čez 

železniško progo. S strani občine so bili poslani trije dopisi, dobili pa smo ponižujoče 

odgovore. O zadevah, preden je postal sam župan, pa se v članku v Delu, kot je povedal, ni 

opredeljeval. Sam je članek razumel bolj kot pritisk na pristojne, da se odločajo ne glede na 

želje lokalne skupnosti.  

Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da so naselje Retje in okoliški gozdovi z nadvozom tudi 

veliko pridobili.  

 

Mag. Polono Cvelbar je zanimalo ali je že znano kakšna dodatna dela bodo potrebna v 

poslovni coni Ločica. Opozorila je še na invaziven plevel, ki raste na nabrežini ob cesti.  

Župan je povedal, da se je vse ustavilo pri pridobivanju soglasij. Za spremembo gradbenega 

dovoljenja je potrebno ponoviti postopek in ponovno pridobiti vsa dovoljenja oz. soglasja. Ko 

bo vse omenjeno pridobljeno, pa bomo začeli z deli in potrebovali sredstva, zato predlaga, da 

rezerva oz. njena sredstva ostanejo za ta namen. Kar pa se tiče omenjene nabrežine, bomo 

govorili z vzdrževalcem cest, da pokosi. Omenil je še, da je v Ločici že izveden prvi izkop za 

investitorja, ki je že pridobil gradbeno dovoljenje. Tudi drugi zasebni investitor naj bi bil tik 

pred izdajo gradbenega dovoljenja.  

 

Matjaž Hočevar je komentiral zadevo v zvezi z nivojskimi prehodi. In sicer so se po 

njegovem mnenju bivši župan in uprava slabo spogajali, traktorji so namreč prepočasni za 

most v Retjah. Sicer podpira most v Retjah, je pa mnenja, da bi se lahko uspešno spogajali 

tudi za še en nivojski prehod. Nekateri svetniki prejšnjega mandata pravijo, da je bivši župan 

delal mimo svetnikov, drugi spet drugače.  

Nadaljeval je s tem, da se po občini zbirajo podpisi za optiko. Menda do občanov že hodijo 

izvajalci. Župana je prosil za razlago.     

Župan je povedal, da s to aktivnostjo ni bil seznanjen. V zvezi z ukinjanjem nivojskega 

prehoda je še dodal, da je tam sedaj narejeno obračališče. Nekateri občani so opazili, da se je 

luknja zasipala z gradbenim materialom. Nadzornik s strani železnic bo zadevo preveril in v 

kolikor bo potrebno, bo izvedena sanacija.  

Jerica Tomšič Lušin je dodala, da se pri kozolčku v Laščah, kjer naj bi se zaprl nivojski 

železniški prehod, pred prehodom dela obračališče oz. nakladalna rampa. Glede nivojskih 

prehodov, kateri da, kateri ne, je dodala, da občinski svet o tem ni odločal, je bil pa seznanjen. 

Zadeve so se dogajale že deset let nazaj, da se glavnina prehodov zapre in poiščejo 

nadomestne poti. Tudi za ta prehod je bila narejena dodatna vlaka.   

 

Rudolf Rupar je dodal, da so se v Dobrepolju glede prehodov čez železniško progo čisto 

drugače zmenili. Cesta, ki je služila za namene gradnje je ostala in imajo vsi po njej dostop.   

V nadaljevanju je povedal, da je na začetku seje predlagal, da bi moralo biti poročilo 

nadzornega odbora posebej obravnavano, ne v okviru drugih odborov in komisij. Meni, da bi 
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občinski svet moral o tem glasovati. Potem občinski svetniki niso obravnavali zapisnika 2. 

dopisne seje.  

Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so omenjeni zapisnik svetniki dobili v gradivu in jih je 

župan pred glasovanjem vprašal, če imajo nanj kakšne pripombe.  

Rudolf Rupar je predlagal, da se ponovno uvedejo kolegiji župana, kjer bi se svetniki in župan 

lahko pogovorili brez kamer, da bo delo naprej spet sproščeno. 

Zanimalo ga je še kaj je s kolesarskimi potmi. 

Matjaž Hočevar je povedal, da je projekt oddan na ministrstvo, ki ga bo potrdilo. Mogoče bo 

ob »kočevarki« potrebno odkupiti še nekaj zemlje v ta namen. Ministrstvo podpira in bo 

financiralo to varianto, po kateri kolesarske poti potekajo čim bolj ob glavni cesti Škofljica – 

Kočevje.  

 

Katarina Gačnik je pohvalila festival na Trubarjevi domačiji. Dodala je še pobudo, da se na 

Rašici organizirajo kakšni poletni večeri, ker je super ambient.  

Župan je povedal, da gre za festival Peti inu obstati, organizacija je bila hitra, ljudje pa so ga 

dobro obiskali. Glede prireditev in dogajanja v naši občini se razmišlja tudi v to smer, da bi 

mogoče eno abonmajsko predstavo imeli v Lojzovem teatru, namesto v Levstikovem domu.  

 

Matej Rupar je dal pripombo, da na pločnikih, kjer mlade mamice sprehajajo svoje otroke z 

vozički, ni spustov, nekaj kamenja je na njih, pločniki niso dovolj široki za vozičke ali 

invalidske vozičke.   

Župan je povedal, da se je potrebno povezati z odborom za komunalo, pa s Svetom za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da se pregleda kaj se da narediti.  

 

Srečko Knafelc je povedal, da je kot koordinator projektne skupine za turizem končal prve 

sestanke s skupinami. Pred seboj ima zapisnik z zaključki in zanimivimi informacijami. Po 

seji lahko zapisnik izroči tudi svetnikom. Na podlagi teh zaključkov se bo dalo uspešno delati 

tudi naprej.    

 

Peter Indihar se je kot predstavnik lokalne skupnosti Zavoda za gozdove Slovenije, 

območne enote Kočevje, se je udeležil ustanovitve civilne iniciative za zaščito ljudi, domačih 

živali in okolja pred zvermi. To je bilo 18. maja v Novi vasi, kjer je bilo od 100-150 

udeležencev. Na tistem področju imajo problem predvsem glede pašne reje, zaradi številnih 

napadov zveri. Obstaja nevarnost, da se bo ta nevarnost širila tudi k nam, zato je potrebno na 

občini na to opozarjati. Civilna iniciativa se je potem 16. julija sestala na sestanku z 

ministrico. 

  

Ad 10. Poročilo župana 

 Župan je povedal, da so aktivnosti, ki so se dogajale od zadnjega srečanja oz. seje 

dobro povzete v občinskem glasilu Trobla. Ob zaključku šolskega leta je imel župan srečanje 

z najboljšimi učenci, z Gasilsko zvezo Velike Lašče je bila podpisana pogodba za petletno 

sodelovanje. Svetnike je seznanil tudi z neformalno novico, da je bil na drugem razpisu za 

najem gradu Turjak izbran nekdo iz naše občine. Omenil je, da še vedno nimamo čebelnjaka 

kot turistično informativnega centra. Končan naj bi bil konec meseca. Svetnike je seznanil 

tudi s tem, da je v zvezi s kanalizacijo opravil štiri sestanke. Naslednji sestanek bo z 

gospodom Virškom in Hidroinženiringom, kjer bi pregledali in prenovili star projekt 

kanalizacije. Ta projekt bo oživljen, denar zanj imamo tudi, zato župan upa, da bi do konca 

leta zaključili s projektom.  

Župan je omenil tudi občinski praznik in dogajanje okrog njega. Pohvalil je trud ljudi. Dobil 

je nekaj pozitivnih informacij, tudi glede koncerta Ota Pestnerja. 

Svetnike je seznanil tudi z neurjem, ki je na srečo dosegel manjši del naše občine. Ta področja 

si je kot župan tudi pogledal. Tudi svetnike je pozval, da se v takih primerih odpravijo na 

teren, v podporo ljudem.  
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V nadaljevanju je svetnike seznanil tudi z dejstvom, da se ustanavlja tudi Športna zveza 

Velike Lašče. Prav tako je bila ustanovljena projektna skupina glede celostne podobe občine. 

Povedal je tudi, da bodo svetniki danes po seji prejeli prenosne računalnike, za opravljanje 

svetniškega dela.  

Ob koncu je še Peter Indihar dodal glede neurja, da si je svetovalna služba ogledala škodo, 

tako da je bil narejen kontakt z občani.  

Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da smo bili z uprave za zaščito in reševanje pozvani, da 

poročamo o utrpljeni škodi. V mislih so imeli predvsem infrastrukturo. Kljub temu je 

poročala tudi o škodi v kmetijstvu, na podlagi opravljenega ogleda. Ali bo potekalo kakšno 

zbiranje prijav, bo najbrž znano naslednji teden. 

Rudolf Rupar je povedal, da so gasilci dobili štiri pozive. Intervenirali so PGD Karlovica, 

PGD Velike Lašče, PGD Rob in PGD Dvorska vas-Mala Slevica. Cesta od Karlovice do 

Kneja je bila neprevozna, odkrilo je hlev na Kaplanovem. Je pa pohvalil ljudi, da so tokrat 

klicali le za večje intervencije.  

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 21.00. 

 

 

Zapisala:        

Tanja Uršič       dr. Tadej Malovrh 

         Župan  


