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

ki je bila v četrtek, 12. marca 2020, ob 19.00 uri v sejni sobi Levstikovega doma 

 

 

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, Rudolf RUPAR. 

Odstotni člani občinskega sveta: nihče. 

Župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, mag. Marija Ajdič 

Francelj - Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Andrej LAMPE - direktor 

Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, Marko BELAJ – koncesionar za oskrbo s 

pitno vodo, Marko ZAKRAJŠEK – koncesionar za pokopališko dejavnost, 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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  

 

 

Župan je predlagal, da se v vabilu predlagani dnevni red razširi s točko Sklep o spremembi 

proračuna in NRP – Nakup poslovnega prostora – stanovanja. V potrditev je predlagal naslednji  

dnevni red seje:  

  

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in 3. dopisne seje 

2. Poročilo odborov 

3. Predstavitev direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica 

4. Letno poročilo o delu MIR 

5. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem,  plan dela za leto 2020 ter sklep o 

določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče 

6. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2019 in plan dela za 

leto 2020 

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek 

8. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi 

kraji – prva obravnava 

9. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Velike Lašče  



10. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2075/18 in 2148 k.o. Velike Lašče in vloga občana 

za nakup, zamenjavo zemljišč 

11. Sklep o spremembi proračuna in NRP – Nakup poslovnega prostora – stanovanja 

12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

13. Poročilo župana 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče 

  

Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in 3. dopisne seje 

 

Župan je predlagal potrditev zapisnika 9. redne seje in 3. dopisne seje, glede na to, da nanju ni 

bila dana nobena pripomba.     

  

Predlog sklepa: 

Potrdita se zapisnika 9. redne seje in 3. dopisne seje.    

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.         

  ZA – 12 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, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, statutarno 

pravna komisija.  

 

Podžupan, Matjaž Hočevar je povedal, da bo v Trobli objavljen razpis za podelitev priznanj 

občine Velike Lašče in povabil občinske svetnike, da predlagajo osebe, ki si zaslužijo to 

priznanje. 

 

Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so se člani na 7. redni 

seji sestali 11. marca, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna 

iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 

 

Predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Peter Indihar, je poročal, da so se 

člani na 4. redni seji sestali 11. marca, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova 

vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. 

 

Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 

da so se člani na 6. redni seji sestali 9. marca, kjer so obravnavali šest točk dnevnega reda. 

Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje 

prostora. 

 



Predsednica statutarno pravne komisije, Tina Kadenšek, je poročala, da so se člani na 3. redni 

seji sestali 10. marca, kjer so obravnavali šest točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna 

iz zapisnika seje statutarno pravne komisije. 

 

Ad 3. Predstavitev direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica 

Župan je besedo predal Andreju Lampetu, novemu direktorju Zdravstvenega doma dr. Janeza 

Oražma Ribnica. Andrej Lampe je predstavil vizijo in program dela. Povedal je, da bodo delali 

v smeri skrajševanja čakalnih dob in izboljšave delovanja zdravstvenega doma. Župan je 

povedal, da sta se z direktorjem že formalno srečala in predlagal svetnikom, da mu postavijo 

vprašanja.  

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

Rupar, Katarina Gačnik, Andrej Lampe, župan dr. Tadej Malovrh, Tina Kadenšek, Ladka 

Deterding, Jakob Jaklič, dr. Tatjana Devjak. 

 

 

Ad 4. Letno poročilo o delu MIR 

 

Mag. Marija Ajdič Francelj, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je povedala, da je 

njihovo delo je v letu 2019 potekalo skladno s programom dela. Na področju inšpekcijskega 

nadzora je bilo uvedenih 136 postopkov, od tega kar 78% na podlagi prijave. Na območju 

Občine Velike Lašče je bilo uvedenih 21 inšpekcijskih postopkov, največ v zvezi s kršitvami 

Zakona o cestah. Občinski redar je izvajal pooblastila nadzora nad mirujočim prometom, izdal 

je 46 opozoril, 155 obvestil in 49 plačilnih nalogov. V naši občini pa je bilo izdanih: 3 opozorila, 

14 obvestil in 3 plačilni nalogi. Izvedenih je bilo 13 meritev hitrosti s samodejno merilno 

napravo in izdanih 496 plačilnih nalogov, od tega 123 v občini Velike Lašče. Vse kršitve s 

področja inšpekcije in redarstva so v vseh občinah, članicah MIR-a, podobne. Občina Velike 

Lašče je izjema glede deleža voznikov, ki so prekoračili dovoljeno hitrost v svoji občini. V 

občini Velike Lašče je teh voznikov 13%, v občini Sodražica jih je 22%, v občini Ribnica, 

Loški potok in Dobropolje pa 45% oz. 46% teh voznikov. V letu 2019 je bil sprejet proračun v 

višini 176.895,00 EUR, končna realizacija znaša 153.354,00 EUR. Razlika med tema dvema 

zneskoma je zaradi nerealizacije zaposlitve novega občinskega redarja. Vsi odhodki so bili v 

skladu z načrtovanimi, nenamensko porabljenih sredstev ni bilo. V občini Velike Lašče je bilo 

v letu 2019 skupaj izrečenih denarnih kazni, glob, stroškov postopka v znesku 33.690,00 EUR, 

znesek plačanih sredstev pa je bil 15.635,00 EUR. 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Mag. Marija 

Ajdič Francelj, Jerica Tomšič Lušin. 

 

 

Ad 5. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem,  plan dela za leto 2020 ter sklep 

o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče 

 

Marko Belaj, koncesionar za vodovodni sistem je povedal, da je izhodišče za oblikovanje cen 

nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja, ki  vnaša v izračun cen komunalnih storitev nekaj bistvenih novosti, 

ki vplivajo na sam obračun vodarine. Uvaja fiksni del cene vode, ki je neodvisen od količine 

porabljene vode, omrežnino, spremenjeno kalkulacijo vodarine ter prepoved diferenciacije cene 

za različne uporabnike. V 16. členu Uredbe je določeno, da je cena storitve oskrbe s pitno vodo 

sestavljena iz vodarine (pokriva stroške izvajanja javne službe) in omrežnine (pokriva splošne 

stroške amortizacije, zavarovanje, menjava števnih ur). V nadaljevanju je predstavil letno 

poročilo za vodovodni sistem ter predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene 

storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine 



Velike Lašče. V ta namen je izdelal elaborat o oblikovanju cen storitev v katerem predlaga 

spremembo cene vodarine, medtem ko se cena omrežnine ne bi spreminjala. Razlogi za 

spremembo cene so predvsem povišanje cen energentov in materialov na trgu ter konkreten 

dvig minimalne plače. Predstavil je tudi konkreten izračun spremembe cene za povprečno 

gospodinjstvo s porabo 14m3 vode mesečno. Le ta naj bi se na mesečni ravni vključno z DDV 

povečala za 1,736 EUR za gospodinjstvo. Subvencija Občine se pri tem poviša za 0,081 

EUR/m3 vode. 

Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je Občinska uprava pripravila sklep o določitvi višine 

subvencioniranja in dodala, da se cena vode za gospodinjstva zviša za 14,75 % in za 

gospodarstvo 11,67 %. Glede na povečanje subvencije bo potrebno tekom leta prerazporediti 

proračunska sredstva.  

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

Peter Indihar, Rudolf Rupar, Matjaž Hočevar, Matjaž Gruden, Tina Kadenšek, Jakob Jaklič, 

Katarina Gačnik, Marko Belaj 

 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem za leto 2019, plan dela za leto    

2020 ter sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju 

občine Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 2 svetnika 

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 6 . Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2019 in plan dela 

za leto 2020 

Koncesionar za pokopališko in pogrebno dejavnost Marko Zakrajšek je predstavil zaključni 

račun za leto 2019 in plan za leto 2020. Povedal, da je bil prenos iz leta 2019 v višini 85,42  

EUR. Prihodki so znašali 20.011,33 EUR, odhodki pa 21.367,43 EUR. Razlika med prihodki 

in odhodki je 1.270,68 EUR. Obrazložil je izvedena dela v preteklem letu ter kratko opisal 

planirane investicije za leto 2020. Zaradi povečanja cen komunalnih storitev, ki predstavljajo 

neposredni strošek koncesionarja, je predlagal, da bi se z letom 2021 najemnina grobnega 

prostora in najem vežic nekoliko podražila. Predlog je še dodatno utemeljil z navedbami cen 

okoliških občin.   

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Tina Kadenšek, Jerica Tomšič 

Lušin, Marko Zakrajšek 

 

Predlog sklepa:  

Potrdi se finančno poročilo za leto 2019 in plan investicij za leto 2020 za pokopališča 

Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 



 

Ad 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni 

žarek 

Matjaž Gruden je predstavil  predlog spremembe Pravilnika, in sicer Pravilnik o sprejemu otrok 

v Vrtec Sončni žarek pri točkovanju glede sprejema otrok v vrtec ne omogoča ovrednotenja 

različnih kombinacij zaposlitvenih statusov (zaposlen/študent/ iskalec zaposlitve/nezaposlen) 

staršev oz. skrbnikov. Prav tako v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek med 

kriteriji za sprejem otrok v vrtec ni podatka o tem, kdaj otrok dopolni starost 11 mesecev, s 

čimer izpolni starost za sprejem v vrtec. Posledica tega so nezapolnjene skupine v vrtcu, saj se 

mesta v skupinah rezervira za tiste otroke, ki so rojeni kasneje, a imajo glede na prej rojene 

otroke višje število točk po Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek. Za Občino to 

pomeni dodaten strošek, za vrtec Sončni žarek pa razliko med normativnim in dejanskim 

številom otrok v skupini.  

Tina Kadenšek je dodala, da je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu 

otrok v Vrtec Sončni žarek obravnavala tudi statutarno pravna komisija in na kratko povzela 

obravnavo navedenega pravilnika.  

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

Tomšič Lušin, Ladka Deterding 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek z dodatkom, da se upoštevajo tehnični 

izrazi v samem besedilu, kot je bilo predlagano s strani statutarno pravne komisije.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 8. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – 

Trubarjevi kraji – prva obravnava 

Matjaž Gruden je predstavil Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine 

Velike Lašče – Trubarjevi kraji in razloge, za kaj se sprejema.  

Tina Kadenšek je povedala, da je statutarno pravna komisija podala predloge za spremembo in 

sprejela sklep, da odbor za družbene dejavnosti pregleda odlok iz vsebinskega vidika. Zaradi 

številnih pripomb statutarno pravne komisije, ta predlaga pregled hierarhije organov zavoda, 

razmerij do ustanovitelja, dejavnosti javnega zavoda, podrobnejšo razčlenitev letnega 

finančnega poročila in obveznosti direktorja. Statutarno pravna komisija bo podrobneje 

obravnavala končno verzijo odloka. 

Peter Indihar je povedal, da je predlog odloka obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, 

kmetijstvo in turizem. Člani odbora so se strinjali s predlogom odloka ob predpostavki, da se 

bo zavod v čim večji meri sam financiral oz. pridobival kakšna sredstva na razpisih. 

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

Deterding, Matjaž Gruden, Peter Indihar, dr. Tatjana Devjak. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da gre odlok v nadaljnjo obravnavo. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  



  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 9. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

Občini Velike Lašče  

Župan je predal besedo Rudolfu Ruparju, predsedniku Odbora za komunalo, varstvo okolja in 

urejanje prostora. Odbor je predlagal, da se v 25. člen Odloka doda merilo »cena«.  

Tina Kadenšek je podala poročilo statutarno pravne komisije o Odloku, in sicer komisija 

predlaga, da se v 16. členu popravi naslov in se namesto »vodenje katastra gospodarske javne 

službe« glasi »vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture« in naj se besedna zveza 

popravi tudi drugje v odloku. V 25. členu naj se doda manjkajoča beseda za besedo »razpisanih« 

in pred besedo »gospodarske« ter doda nova, zadnja, alineja » - cena«.   

Župan predlagal, da se pripravijo spremembe in da se o odloku glasuje na dopisni seji.  

Jerica Tomšič Lušin je še povedala razliko med gospodarsko javno službo in gospodarsko javno 

infrastrukturo.  

 

Predlog sklepa:  

Odlok se predhodno uskladi z obema komisijama in se potem da na glasovanje po dopisni 

seji.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2075/18 in 2148 k.o. Velike Lašče in vloga 

občana za nakup, zamenjavo zemljišč 

1. Občan je na Občino podal vlogo za odkup javnega dobra parc. št. 2075/18 k.o. Velike Lašče, 

ki neposredno meji na parc. št. 1686/4 k.o. Velike Lašče in predstavlja vhod v stanovanjski 

objekt. Omenjeno zemljišče služi stanovanjskemu objektu in ga je uporabljal tudi prejšnji 

lastnik parc. št. 1686/4 k.o. Velike Lašče. Zemljišče ima status javnega dobra.  

Prosi za odkup omenjene parc. št. 2075/18 k.o. Velike Lašče. Zemljišče je že uvrščeno v načrt 

razpolaganja s stvarnim premoženjem. 

 

2. Občan je na Občino podal vlogo z odkup zemljišča parc. št. 2148 k.o. Velike Lašče. Zemljišče 

se nahaja v poslovni coni Velike Lašče na Postaji. V naravi predstavlja pot, ki je včasih potekala 

preko železniške proge. Prehod čez progo je sedaj ukinjen in pot ne služi več svojemu namenu. 

Zemljišče nima drugega dostopa, občan, vložnik te vloge pa je lastnih vseh okoliških zemljišč. 

 

3. Občana sta podala vlogo za zamenjavo dela zemljišča parc. št. 1016/4 in parc. št. 1013/3 k.o. 

Krvava peč s parc. št. 1267/1. Predlagata, da se na stroške Občine izvede zamenjava zemljišč 

parc. št. 1013/4 in dela zemljišča parc. št. 1016/4, obe k.o.  Krvava peč, ki predstavljata v naravi 

javno cesto, za del zemljišča parc. št. 1267/1 k.o. Krvava peč, ki predstavlja v naravi pot v 

zaraščanju ter da Občina doplača razliko v vrednosti zamenjanih zemljišč. 

 

Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora  

na svoji decembrski seji lani opravil terenske oglede obravnavanih primerov in podal mnenja, 

kar je tudi potrdil Rudolf Rupar. 



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

Rupar, Matjaž Gruden, Tina Kadenšek, Matjaž Hočevar 

 

 

Predlog sklepov:  

1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se na parcelah št. 2075/18 

k.o. Velike Lašče in št. 2148 k.o. Velike Lašče ukine javno dobro. Parceli preideta 

v last Občine Velike Lašče. Parcela št. 2075/18 k.o. Velike Lašče se zamenja za del 

parcele, parcela št. 2148 k.o. Velike Lašče pa se proda.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da na predlog odbora za 

komunalo varstvo okolja in urejanje prostora predlagana odmera javne poti na 

tem območju ni prioriteta, zato se o pobudi občana Občinski svet še ne opredeli.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 11. Sklep o spremembi proračuna in NRP – Nakup poslovnega prostora – stanovanja  

 

Župan je povedal, da bo za gradnjo šolske kuhinje pri OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah 

zemljišče pri šoli pozidano do skrajnih možnosti.  Občina Velike Lašče ima možnost nakupa 

dodatnega zemljišča s starejšo stanovanjsko hišo pri osnovni šoli pod pogojem, da lastniku 

zagotovi  primerno stanovanje v naselju Velike Lašče. Ministrstvo za notranje zadeve v 

stanovanjskem bloku prodaja prostore, ki jih je v preteklosti uporabljala policija.  V proračunu 

občine se za nakup poslovnega prostora doda nova proračunska postavka št. 16038, sredstva pa 

se zagotovi iz proračunske postavke 13051 – RO – Lokalne ceste in javne poti (zimsko 

vzdrževanje), saj je bila dosedanja realizacija na proračunski postavki majhna zaradi ugodnih 

zimskih pogojev – malo snega in tople zime, zato bodo sredstva na omenjeni postavki ostala.  

Svetniki so pohvalili Občino za ta korak.  

 

Predlog sklepa:  

Sprejme se sklep št. 2. o spremembi proračuna za leto 2020. 

 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

 

 



 

Ad 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

Matej Rupar je vprašal, kako je s cesto od Podhojnega Hriba do Osredka, kjer je nevaren ovinek. 

Župan mu je odgovoril, da bodo o tem verjetno govorili s predstavnikom krajevnega odbora, 

dne 13. 3. 2020.  

 

Rudolf Rupar je vprašal, zakaj poveljnik Gasilske zveze še ni član civilne zaščite. Povedal je 

tudi, da so na Mali Slevici pred meseci policisti ustavili skupino migrantov. Na tistem mestu je 

še vedno njihova prtljaga. Odpadki od migrantov so tudi drugod po občini. Zanima ga, kdo je 

zadolžen za odstranitev teh odpadkov. Župan mu je na prvo vprašanje odgovori, da za to ni 

pravne podlage, na drugo vprašanje pa, da se bo treba pozanimati, kdo je pristojen za odstranitev 

teh odpadkov.  

 

Podžupan Matjaž Hočevar je predlagal, da bi se ustanovil mladinski center oz. da bi imeli 

medgeneracijski prostor, kjer bi lahko imeli razne delavnice. Predlagal je tudi, da se kombi, 

namesto katerega bo Občina kupila novega, proda gasilcem v Robu, da bi ga imeli za prevoz 

otrok.  

Župan je glede medgeneracijskega centra povedal, da mora biti za to podana iniciativa s strani 

občanov. Glede kombija pa je povedal, da nov kombi še ni kupljen in se še ne more pogovarjati 

o usodi starega kombija.  

 

Srečko Knafelc je vprašal, kako je z avtobusnim postajališčem v Malih Laščah. Župan mu je 

odgovoril, da ne ve, kakšni so načrti Direkcije za infrastrukturo.  

 

Jakob Jaklič je podal predlog, da se v Turjaku kupi otok, ki je med cestama, da bi se na njem 

uredile površine za parkirišče in park.  Župan mu je odgovoril, da ve, kdo so lastniki. Treba bi 

bilo vprašati lastnike, če so pripravljeni prodati.  

 

Ad 12. Poročilo župana 

 

Župan je povedal, da ima svetnica Ladka Deterding 60. rojstni dan in da ji vsi želijo vse 

najboljše za jubilej.  

 

Pred sejo so bili s svetniki na ogledu v poslovni coni Ločica, da so se seznanili s potekom del 

pri izgradnji infrastrukture.  

 

O Podružnični šoli Turjak je povedal, da je Občina pred dvema dnevoma prejela popis del od 

projektantov in z njihovim delom ni zadovoljen, ker so preveč neodzivni. Povedal je tudi, 

kakšen bo postopek v zvezi z javnim razpisom.  

 

Z veseljem je sporočil, da se je začelo projektiranje in analiza za kanalizacijo v Velikih Laščah. 

Občina bo sodelovala z družbo Vodar d.o.o. 

 

Sporočil je tudi, da se že eno leto dogovarja o ustanovitvi skupne občinske uprave s sosednimi 

občinami: Sodražica, Loški potok in Ribnica. Zaenkrat predlog odloka še ni zrel za odločanje 

na občinskemu svetu.  

 

Pooblastil je Ladko Deterding, da se je udeležila sestanka za 3A razvojno os in ji predal besedo. 

Na kratko je povzela sestanek.  

 

Župan je predstavil projekt čistilna akcija v občini Velike Lašče.  

 



Na koncu je župan nagovoril še o koronavirusu in predstavil ukrepe za zmanjšanje prenosov 

okužbe. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30. 

 

 

 

 

Po posnetku seje zapisala:      dr. Tadej Malovrh 

Nina Tekavec         Župan  

 

 

 

 


