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

ki je bila v torek, 19. novembra 2019, ob 19.00 uri v sejni sobi občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Katarina 

GAČNIK, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Tina 

KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Branka PURKAT, Matej RUPAR.  

Odstotni člani občinskega sveta: Rudolf RUPAR.  

Župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC – 

občinska uprava, Suzana PETRIČ – občinska uprava, Primož BUČAN – načelnik upravne 

enote Ribnica, 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 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  

 

Pred potrditvijo dnevnega reda je Ladka Deterding predlagala, da se 10. točka umakne z 

dnevnega reda, ker bo razprava na teme pred to točko vzela veliko časa in bodo svetniki že 

utrujeni preden pridejo do 10. točke.  

 

Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje:  

  

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje  

2. Poročilo odborov 

3. Prenehanje mandata članom občinskega sveta in potrditev mandatov novim članom 

občinskega sveta 

4. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov občinskih odborov in komisij 

5. Opredelitev do predloga umestitve območja občine Velike Lašče v teritorialni obseg 

Upravne enote Ribnica 

6. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2020 

7. Predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo 

policistov 

8. Opredelitev do ponovne ustanovitve Javnega zavoda Trubarjevi kraji  

9. Sklep o spremembi proračuna za leto 2019 

10. Predlog Odlokov o proračunu Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021 

11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

12. Poročilo župana 



Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  

  ZA – 7 svetnikov,         PROTI – 2 svetnika 

 Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 

 

 

Ker je bil dnevni red sprejet, se o predlogu Ladke Deterding ni glasovalo.  

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 

Župan je predlagal potrditev zapisnika 7. redne seje, glede na to, da nanj ni bila dana nobena 

pripomba.     

  

Predlog sklepa: 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje.    

Glasovalo 8 svetnikov. Glasovanja se je vzdržala Tatjana Devjak, ker na 7. seji ni bila prisotna. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 8 svetnikov.         

  ZA – 8 svetnikov,         PROTI – nihče  

Zapisnik je potrjen. 

 

Ad 2. Poročilo odborov 

Pred sejo občinskega sveta se je sestala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Predsednik komisije Matjaž Hočevar je poročal, da so se vsi trije člani na 5. redni seji sestali 

15. novembra, kjer so obravnavali pet točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz 

zapisnika seje komisije. 

 

Ad 3. Prenehanje mandata članom občinskega sveta in potrditev mandatov novim članom 

občinskega sveta 

Župan je besedo predal podžupanu. Podžupan je prebral predlog sklepa.  

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče  ugotavlja: 

- da je svetniku Antonu Zakrajšku, roj. 7. 7. 1959, stanujočemu Mala Slevica 36, Velike 

Lašče zaradi odstopa prenehal mandat člana občinskega sveta, 

- da je zaradi smrti Poloni Cvelbar, roj. 6. 12. 1950, stanujoči Male Lašče 71, Velike Lašče 

prenehal mandat. 

 

Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje mandata nadomestnima članicama 

Občinskega sveta Občine Velike Lašče: 

- Branki Purkat, roj. 11. 10. 1952, stanujoči Turjak 77, 1311 Turjak 

- Tini Kadenšek,, roj. 1. 1. 1989, stanujoči Rašica 13, 1315 Velike Lašče. 

Nadomestnima članica izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  



  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 4. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov občinskih odborov in komisij 

Podžupan je zbrane seznanil, da je potrebno v odborih: za finance, za družbene dejavnosti ter 

statutarno pravni komisiji nadomestiti občinska svetnika, ki jima je prenehal mandat. Prebral je 

predlog sklepa. Na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagal, da 

bi vsi svetniki predlagali, v kateri odbor bi imenovali novi svetnici, vendar druga dva člana 

komisije nista potrdila njegovega predloga. Pred glasovanjem je Srečko Knafelc vprašal 

svetnici, če želita biti imenovani v odbore, za katere sta predlagani. Odgovorili sta, da sta 

pripravljeni sodelovati v teh odborih.   

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče  sprejme naslednji sklep 

Na podlagi prenehanja mandata članov občinskega sveta se: 

-  v odboru za finance razreši  Anton Zakrajšek, 

- v odbor za finance imenuje Tina Kadenšek. 

 

-  v odbor za družbene dejavnosti namesto Polone Cvelbar imenuje Branka Purkat, 

 

- v statutarno pravno komisijo namesto Polone Cvelbar imenuje Branka Purkat. 

 

Nadomestnim članom odborov in komisij se izteče mandat hkrati z iztekom mandata 

občinskemu svetu. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 5 svetnikov,         PROTI – 6 svetnikov 

Sklep ni sprejet. 

 

Podžupan je predstavil nadaljnji postopek, in sicer se glasuje samostojno za vsako svetnico za 

posamezen odbor.  

 

Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da lahko imenujejo v vsak odbor posebej novi članici 

občinskega sveta ali pa ne določijo njiju in določijo drugega svetnika v posamezen odbor.  

Matjaž Gruden je predlagal, da se izbira izmed novih svetnic.  

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi prenehanja mandata članov občinskega sveta se: 

-  v odboru za finance razreši  Anton Zakrajšek, 

- v odbor za finance imenuje Tina Kadenšek. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 4 svetniki,         PROTI – 7 svetnikov 

Sklep ni sprejet. 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi prenehanja mandata članov občinskega sveta se: 

-  v odboru za finance razreši  Anton Zakrajšek, 

- v odbor za finance imenuje Branka Purkat. 

 



Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 7 svetnikov,         PROTI – 4 svetniki 

Sklep je sprejet. 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi prenehanja mandata članov občinskega sveta se: 

-  v odbor za družbene dejavnosti namesto Polone Cvelbar imenuje Tina Kadenšek. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 1 svetnik 

Sklep je sprejet. 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi prenehanja mandata članov občinskega sveta se: 

- v statutarno pravno komisijo namesto Polone Cvelbar imenuje Tina Kadenšek. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – 2 svetnika 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 5. Opredelitev do predloga umestitve območja občine Velike Lašče v teritorialni 

obseg Upravne enote Ribnica 

Župan je povedal, da je na sejo povabil načelnika Upravne enote Ribnica. Nekaj časa je že želja, 

da bi občina Velike Lašče prestopila pod teritorialno oblast Upravne enote Ribnica. Problem z 

dolgotrajnimi postopki pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik  predstavljajo 

predvsem področje izdaje gradbenih dovoljenj, kmetijske dejavnosti ter preobremenjenost 

upravne enote. S podžupanom sta oblikovala pobudo in jo predstavila tudi ministru za javno 

upravo. Župan je k sodelovanju povabil tudi krajevne odbore in jim dal nalogo, naj povprašajo 

občane, ali želijo, da preide občina Velike Lašče pod teritorialno oblast Upravne enote Ribnica. 

Predsedniki krajevnih odborov so sporočili, da je vseh 10 krajevnih odborov za to spremembo.  

 

Besedo je predal načelniku Upravne enote Ribnica, Primožu Bučanu, da je predstavil upravno 

enoto.  

 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Jakob Jaklič, Peter Indihar, Ladka 

Deterding in Matjaž Hočevar. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče izdaja soglasje k predlogu umestitve območja občine 

Velike Lašče v teritorialni obseg Upravne enote Ribnica. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 6. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2020 



Jerica Tomšič Lušin je predstavila predlog, da se točka NUSZ zvišala za 4% (z 0,0018 EUR na 

0,001872 EUR), kolikor v zadnjem letu znaša rast indeksa gradbenih cen za nizke gradnje. 

Točka je bila kar nekaj let nespremenjena in nekoliko zvišana v letu 2019. Nadomestilo za 

uporabo stavbnih zemljišč je izvirni prihodek občine in ga občina uporabi za vzdrževanje 

komunalne infrastrukture. Spremembo je potrebno sprejeti v letu 2019, da bo lahko veljala v 

letu 2020. Nadomestilo je v skladu z veljavnim odlokom višje za tiste, ki živijo bližje glavni 

infrastrukturi.  

 

Matjaž Gruden je predlagal, da se NUSZ poenoti za celo občino. Župan je odgovoril, da naj 

svetniki o tem razmislijo in bi to obravnavali na eni od naslednjih sej občinskega sveta.  

 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Jerica Tomšič Lušin, 

Ladka Deterding, Jakob Jaklič, Tina Kadenšek in Matjaž Gruden.  

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 1 svetnik 

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 7 . Predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb 

zoper delo policistov 

Matjaž Hočevar je povedal, da je bila članica senata do sedaj Jerica Tomšič Lušin ter da 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da je tudi v nadaljnje v tem 

senatu. Besedo je predal Jerici Tomšič Lušin, da je predstavila delo senata.   

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče kot predstavnika javnosti v senatih za reševanje 

pritožb zoper policiste predlaga Jerico Tomšič Lušin.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 8. Opredelitev do ponovne ustanovitve Javnega zavoda Trubarjevi kraji 

Župan je povedal, da so se o ponovni ustanovitvi Javnega zavoda Trubarjevi kraji pogovarjali 

na kolegiju župana, kjer so bila mnenja deljena. Predlagal je, da se na tej seji občinski svet zgolj 

opredeli do ustanovitve javnega zavoda, ker je ena od zaposlenih v občinski upravi na 

materinskem dopustu, s prerazporeditvijo zaposlenih iz občinske uprave v javni zavod pa bi s 

takojšnjo ustanovitvijo javnega zavoda v občinski upravi imeli kadrovsko stisko.  

 

Besedo je predal Matjažu Grudnu. Ta je predlagal, da se določi datum ustanovitve, npr. 1. 9. 

2020. Javni zavod je potrebno ustanoviti, ker občina nima turistično informacijskega centra, 

izobraževanje vodičev stagnira, občina (zaposleni, ki delajo v delovnem času občine) se ne 

more povezovati v zvezi z dogodki na gradu Turjak.  

 



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

Srečko Knafelc, Jakob Jaklič, dr. Tatjana Devjak, župan dr. Tadej Malovrh, Peter Indihar, Jerica 

Tomšič Lušin, Matej Rupar in Matjaž Gruden.  

 

Župan je predlagal, da Javni zavod Trubarjevi kraji začne delovati 1. 9. 2020, do takrat pa mora 

biti vse pripravljeno za njegov zagon.  

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s ponovno ustanovitijo Javnega zavoda 

Trubarjevi kraji. Skrajni rok ustanovitve zavoda je 1. 9. 2020.   

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 9 svetnikov. Glasovanja sta se vzdržala Ladka Deterding in Jakob Jaklič. 

 ZA –9 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 9. Sklep o spremembi proračuna za leto 2019 

Župan je povedal, da mora Občina Velike Lašče sofinancirati nakup novega reševalnega vozila. 

Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se je Občina Loški potok v imenu soustanoviteljic ZD dr. 

Janeza Oražma Ribnica prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa 

novega reševalnega vozila. Reševalno vozilo stane 187.000,00 EUR, od tega bo ministrstvo 

prispevalo 55.000,00 EUR, ostalo sofinancirajo občine po ključu števila prebivalstva. Če bo 

nakup izveden v letošnjem letu, mora Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2019 zagotoviti 

sredstva v znesku 29.100,00 EUR.  

 

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

Lušin, Jakob Jaklič, Matjaž Hočevar, župan dr. Tadej Malovrh, Tina Kadenšek, Peter Indihar, 

dr. Tatjana Devjak. 

 

Predlog sklepa:  

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

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 1 svetnik 

 

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 10. Predlog Odlokov o proračunu Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021 

Župan je povedal, da se bo zaradi lažje realizacije sprejemal proračun za dve leti vnaprej. Za te 

dve leti ima občina v načrtu dve veliki investiciji – gradnjo podružnične šole in vrtca Turjak in 

gradnjo prizidka k šolski kuhinji pri OŠ, za kar bo vzela kredit. To si lahko privošči, ker je do 

zdaj poplačala glavnino preteklih kreditov in je kreditno sposobna. Naštel je še ostale 

pomembnejše investicije, načrtovane v letih 2020 in 2021. 

 

V nadaljevanju je predloga proračunov predstavila še Suzana Petrič.  

 

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Jakob Jaklič, župan dr. Tadej 

Malovrh, Suzana Petrič, Matjaž Gruden, Jerica Tomšič Lušin, dr. Tatjana Devjak, Peter Indihar. 

 

Predlog sklepa:  



Predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020 in predlog proračuna Občine Velike 

Lašče za leto 2021 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2020 do 2024 se daje v javno 

razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predloga proračunov in 

posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 6. decembra 2019.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  

  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

Jakob Jaklič je povedal, kako je z  nivojskimi prehodi v sosednjih občinah. Predlagal je, da 

občina odplača most (ki so ga sofinancirale Slovenske železnice) Slovenskim železnicam in da 

naj nivojski prehod ostane. Bivšega župana je vprašal, zakaj je križišče v industrijski coni 

Ločica na drugem mestu, kot je bilo sprva predvideno. Odgovoril je, da zaradi varnosti v 

prometu.  

 

Sledila je razprava o raznih možnostih glede nivojskih prehodov. Župan je povedal, da je bil na 

sestanku, na katerem so bili župani, katerih občine so udeležene pri tretji razvojni osi.  

 

Matej Rupar je povedal, da je potrebno sanirati odsek ceste in namestiti zaščitno ograjo med 

naseljema Osredek in Podhojni hrib. Župan je dodal, da take pobude pričakuje od krajevnih 

odborov.  

 

Ladka Deterding je povedala, da je dal krajevni odbor Dvorska vas – Velika Slevica pobudo 

za sanacijo ceste Mala Slevica – Prilesje. Sredinske črte ni več in prosijo, da bi vsaj to narisali, 

ker ponoči in v dežju ni vidna pot in bi bilo zaradi varnosti potrebno.  

 

Matjaž Gruden je vprašal, če bi Občina lahko na spletni strani objavila načrt Poslovne cone 

Ločica, da bi videli, kdo so lastniki parcel in kje so parcele. Jerica Tomšič Lušin je povedala, 

da so vsi podatki v PISO in zemljiški knjigi. Župan je povedal, da bo Občina preverila, če so 

kakšni zadržki glede objave. 

 

Ad 12. Poročilo župana 

 

Župan je povedal, da je občina aktivna pri pridobivanju spremembe gradbenega dovoljenja za 

poslovno cono Ločica. Ena od sprememb v gradbenem dovoljenju je tudi faznost pri 

pridobivanju gradbenega in uporabnega dovoljenja. Občini se je javil še en interesent za nakup 

zemljišča v poslovni coni. 

 

Povedal je, da občina organizira dogajanje v decembru: praznična osvetlitev, stojnice in različni 

dogodki. Dogajanje bo ob petkih in sobotah na trgu v Velikih Laščah. Jumbo plakat za 

promocijo bo visel na Škofljici. 26. 12. bo imel koncert v športni dvorani Vlado Kreslin.  

 

Župani Loškega potoka, Ribnice, Sodražice in Velikih Lašč se dogovarjajo o nadaljnji 

organiziranosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva po izstopu Občine Dobrepolje in o 

morebiti drugače organizirani skupni občinski upravi.  

 

Dogodek ob dnevu reformacije je bil zelo uspešen. Proslavo je obiskal predsednik RS Borut 

Pahor in vrh evangeličanske cerkve. 



 

Župani občin, ki so vključene v 3.a razvojno os so se sestali v petek. Država ni upoštevala 

njihovega dopisa. Visoki predstavnik državnega sveta je obljubil, da bodo imeli župani sestanek 

v državnemu svetu.  

 

Začele so se aktivnosti za kolesarske steze skozi Velike Lašče, relacija Ribnica - Škofljica. 

 

Občinska uprava se intenzivno ukvarja s celostno podobo občine. Občina je prejela ponudbe 

različnih grafičnih oblikovalcev, izdelala vprašalnike za anonimno glasovanje, komisija bo pa 

pregledala rezultate.   

 

Župan bo imel z županoma Ribnice in Loškega potoka sestanek na ministrstvu za zdravje. 

Izpostavil bo problem z nujno medicinsko pomočjo. 

 

Povedal je, da so dosedanji projektanti za novelacijo projektov za  kanalizacijo zelo dragi in da 

je občina našla dva nova projektanta, ki bi za nižjo ceno pripravila projekt.  

 

Župan je imel sestanek s koncesionarjem, ki opravlja zimsko službo in podizvajalci. Vsi, ki 

izvajajo zimsko službo, bodo v svojih vozilih imeli sledilne naprave. Občina je za okoli 5.000 

EUR kupila aparaturo za merjenje temperature površine ceste, slanost, vlažnost in temperaturo 

zraka. V občini bo določenih 6-7 merilnih mest, na katerih bodo delavci režijskega obrata 

opravljali te meritve in meritve novozapadlega snega ter na podlagi rezultatov meritev odločili, 

kdaj in kje se pluži in posipa. Do zdaj je bilo odločanje o pluženju precej individualno, z 

merilnimi napravami pa bi se standardiziralo. Občina je dolžna čistiti javne poti, ki so 

kategorizirane. Od celotne dolžine poti, 170 km, imamo 14 km poti, ki so nekategorizirane. 

Glede teh 14 km poti bo občina sprejela posebno ureditev.  

 

Občina je kupila agregat, ki je registriran kot priklopno vozilo in se ga lahko na enostaven način 

odpelje na lokacijo, kjer je zaradi izpada električne energije nujna uporaba agregata – npr. za 

črpanje pitne vode iz vrtin. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.20. 

 

Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 

Nina Tekavec         Župan  

 


