
 
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 21. maja 2020, ob 19.00 uri preko videokonferenčnega sistema 

 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, 
Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko KNAFELC, 
Branka PURKAT, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR 
Odstotni člani občinskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK 
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC – 
občinska uprava, Suzana PETRIČ – občinska uprava 
 

Sejo je sklical in vodil župan dr. Tadej Malovrh. 
 
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z: 
 
Ugotovitev sklepčnosti:  
 Prisotnih 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje  
2. Poročilo odborov 
3. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2020 
4. Znižanje/odpis najemnin za poslovne prostore v lasti občine v času epidemije 
5. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – 

Trubarjevi kraji – druga obravnava 
6. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Velike Lašče – druga obravnava 
7. Sklep o spremembi proračuna in NRP  
8. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2020 
9. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019 
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
11. Poročilo župana 

 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 
 

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

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 
 



Ad 1. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
 
Pred glasovanjem je Rudolf Rupar izjavil, da želi, da se pri pobudah, vprašanih in predlogih 
svetnikov le – ti bolj natančno zapišejo. Na zapisnik 10. redne seje ni imel pripomb. Župan je 
predlagal potrditev zapisnika 10. redne seje, glede na to, da nanj ni bila dana nobena 
pripomba.     
  
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 10. redne seje. 
 

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

 
Zapisnik je potrjen. 
 
 

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 finance, komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ter statutarno pravna komisija.  
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Matjaž Hočevar, je 
poročal, da so se člani na 6. redni seji sestali 13. maja 2020, kjer so obravnavali tri točke 
dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so člani na 1. 
dopisni seji glasovali od 14. do 20. maja 2020, kjer so obravnavali dve točki dnevnega reda. 
Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 
Predsednica odbora za finance, Ladka Deterding, je poročala, da so se člani na 4. redni seji 
sestali 18. maja 2020, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna 
iz zapisnika seje odbora za finance. 
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 
da so člani na 1. dopisni seji glasovali od 22. do 27. aprila 2020, kjer so obravnavali eno točko 
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 na 1. dopisni seji 
glasovali od 22. do 30. aprila 2020, kjer so obravnavali 2 točki dnevnega reda ter da so se na 
4. redni seji sestali 18. maja 2020, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova 
vsebina je razvidna iz zapisnikov obeh sej statutarno pravne komisije. 

 

Ad 3. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2020 
Matjaž Hočevar je povedal, da so člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja ugotovili, da so do roka, to je do 24. aprila 2020 do 12. ure,  prispeli oz. bili oddani  
trije predlogi, eden za podelitev častnega občanstva in dva predloga za podelitev priznanja 
Občine Velike Lašče. Župan je predlagal, da je glasovanje javno. Svetniki so se strinjali z 
njegovim predlogom.  
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike 
Lašče v letu 2020.   
 



Častno občanstvo Občine Velike Lašče v letu 2020 se podeli Janezu Grudnu 
(posthumno) 
 
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2020 se podeli Martini Bavdek 
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2020 se podeli Okrepčevalnici Škrabec 
 

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

 
Sklep je sprejet.  
 

 

Ad 4. Znižanje/odpis najemnin za poslovne prostore v lasti občine v času epidemije 
Župan, dr. Tadej Malovrh je povedal, da zaradi vladnih ukrepov za zajezitev širjenja 

okužb s koronavirusom Covid-19 zobozdravstvene ambulante, fizioterapija in frizerski salon 
niso smeli sprejemati strank. Vsi so na najemodajalca, Občino Velike Lašče, naslovili prošnjo 
za znižanje oz. odpis najemnine v času, ko poslovnega prostora niso mogli uporabljati za 
izvajanje dejavnosti. Povedal je še, da odpis najemnine ne pride v poštev za prostore, katerih 
najemniki so z Občino v sodnem sporu zaradi morebitnih ovir v sodnem postopku.  

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se najemnikom poslovnih 
prostorov v lasti Občine Velike Lašče (zobozdravstveni ordinaciji, fizioterapija in 
frizerski salon) zaradi nemožnosti opravljanja poslovne dejavnosti v času epidemije 
oprosti plačilo najemnine za obdobje od 16. marca do 18. maja 2020 tako, da se jim za 
meseca april in maj 2020 najemnina ne zaračuna.  
Izjema je najemnik Skarpa d.o.o. (najemnina za gostinska lokala), ki je zaradi 
neplačevanja najemnine v postopku predčasne prekinitve najemne pogodbe v sodnem 
sporu z Občino Velike Lašče. 
 

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

 
Sklep je sprejet.  
 

Ad 5. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – 
Trubarjevi kraji – druga obravnava 

Tina Kadenšek je povedala, da je statutarno pravna komisija odlok podrobno 
pregledala in pripravila prenovljen osnutek, ki je bil v pregled poslan tudi Matjažu Grudnu. Na 
sejo statutarno pravne komisije je bil tudi povabljen in se mu je zahvalila za udeležbo. Prebrala 
je sklep statutarno pravne komisije, in sicer da predlaga občinskemu svetu, da se opredeli do 
vsebinskih vprašanj glede: 1. imena zavoda in 2. izobrazbe direktorja. Po sprejetih odločitvah 
pa predlaga občinskemu svetu sprejem odloka. 
 

Matjaž Gruden je povedal, da so s statutarno pravno komisijo bolje opredelili določene 
pojme, v samem bistvu pa je odlok ostal enak, kot je bil zapisan v izhodišču. Odbor za 
družbene dejavnosti je o predlogih statutarno pravne komisije glasoval na dopisni seji o 
usklajeni različici s strani statutarno pravne komisije. Več o tem je zapisano v zapisniku 1. 
dopisne seje odbora za družbene dejavnosti.  

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



1.Predlog sklepa: 
Občinski svet imenuje javni zavod:  Javni zavod za kulturo in turizem Velike Lašče  - 
Trubarjevi kraji 
 

 Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 4 svetnikov,         PROTI – 7 
 
Sklep ni sprejet. 
 
2.Predlog sklepa: 
Občinski svet imenuje javni zavod :  Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 7 svetnikov,         PROTI – 4 svetniki 
 
Sklep je sprejet. 
 
3.Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep, da je zahtevana najnižja izobrazba direktorja javnega 
zavoda Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji prejšnja univerzitetna oz. 
zdajšnja 2. bolonjska. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 2 svetnika,         PROTI – 9 svetnikov 
 
Sklep ni sprejet. 
 
 
4.Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep, da je zahtevana najnižja izobrazba direktorja javnega 
zavoda Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji prejšnja visokošolska oz. 
zdajšnja 1. bolonjska. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
5.Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 

 

Ad 6 .  Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
v Občini Velike Lašče – druga obravnava 

Rudolf Rupar je na kratko povzel odločitve Odbora za komunalo, varstvo okolja in 
urejanje prostora in povedal, da se odbor strinja s predlogom sprememb Odloka o koncesiji za 



opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče in ga predlaga 
v potrditev.  
 Tina Kadenšek je povedala, da tudi statutarno pravna komisija predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Velike Lašče. 
 
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o koncesiji za opravljanje 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 7 . Sklep o spremembi proračuna in NRP  
Župan je povedal, da je v proračunu občine za leto 2020 predviden nakup mobilnega 

repetitorja za gasilce. Občina je za to že pridobila nekaj ponudb in na podlagi pregleda 
ugotovila, da je za nakup repetitorja predvidenih premalo sredstev. Na igrišču Dvorska vas je 
zaradi varnosti uporabnikov nujna namestitev dodatne ograje ob opornem zidu pred vstopom 
na igrišče. Povedal je tudi, da so za oživitev gostinske ponudbe in trga v Velikih Laščah 
potrebna dodatna ureditvena dela (osvetlitev vodnjaka, namestitev luči in vtičnic pod klopi, 
prestavitev knjižnice v telefonski govorilnici k Levstikovemu domu in na tem mestu postavitev 
miz in stolov za gostinsko ponudbo). Potrebna sredstva se zagotovi iz proračunske postavke 
za nakup agregata, nakup agregata pa se v okviru rebalansa proračuna predvidi v poračunu 
za leto 2021. 

Jakoba Jakliča je zanimalo, kaj se bo zgodilo z hiško, v kateri je bil sadjar pri 
Levstikovemu domu. Župan je povedal, da je ta v lasti Kmetijske zadruge in da je za prodajo 
postavila previsoko ceno.  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Jakob Jaklič, Rudolf Rupar, 
Matej Rupar, Matjaž Hočevar, Peter Indihar, Katarina Gačnik, Tina Kadenšek, Jerica Tomšič 
Lušin, Ladka Deterding, Matjaž Gruden 
 
Predlog sklepa:  
Sprejme se sklep št. 3. o spremembi proračuna za leto 2020 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 8.  Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2020 
Matjaž Gruden je povedal, da so na dopisni seji odbora za družbene dejavnosti 

glasovali o predlogu letnega programa športa in soglasno sprejeli sklep, da se strinjajo s 
predlogom letnega programa športa za leto 2020 in Občinskemu svetu predlagajo njegov 
sprejem. Občinski svet sprejme letni program športa, ki določa programe, vrsto dejavnosti in 
obseg sredstev. Sprejme ga po predhodnem mnenju občinske športne zveze. Letni program 
športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembne in perspektivne za občino 
ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v občini. Z letnim programom športa 
se opredeli, katere programe bo občina sofinancirala v letu 2020. Športna zveza Velike Lašče 
je program potrdila 13. 5. 2020. 



Jerica Tomšič Lušin je dodala, da so v letnem programu športa za leto 2020 zneski 
prepisani iz proračuna, razen pri investicijah, kjer je upoštevan povečan znesek za sanacijo 
ograje v Dvorski vasi. V pripravi je nov pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti, zaradi 
česar bodo morala biti sprejeta tudi nova merila.  

Župan je dodal, da je zaradi koronavirusa šport v finančni krizi. Športna zveza Velike 
Lašče lahko nastopa na razpisih za finančna sredstva za obnovo športnih objektov. Dokler 
nismo imeli ustanovljene športne zveze, so bila ta sredstva težje dostopna. 

Matej Rupar je vprašal, kako je z igriščem v Robu, ali lahko Občina financira dva gola 
in obroč za košarko. Župan je vprašal, če so poškodbe take, da bi se jih dalo odpraviti z 
obnovo. Če bi se dalo kaj popraviti, naj se popravi. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da so v 
letošnjem letnem programu športa sredstva, ki so bila zagotovljena v letošnjem proračunu. Za 
nov koš v Robu ni bilo pobude, zato v proračunu ni zagotovljenih sredstev.   

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matej Rupar, Matjaž Hočevar, 
Jerica Tomšič Lušin, župan dr. Tadej Malovrh 

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Letni program športa za leto 2020. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 9. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2019 
Župan je predstavil ključne investicije, ki so se izvajale v omenjenem letu ter investicije, 

ki se zaradi različnih razlogov niso izvedle, kar je razlog, da prihaja do razhajanj med 
načrtovanimi in realiziranimi odhodki v letu 2019. V večini primerov so bili za neizvedbe 
investicij razlogi predvsem administrativne narave in birokracija.  

Predsednica odbora za finance Ladka Deterding je povedala, da so tudi manjše 
investicije pomembne, ker mnogokrat veliko pomenijo določenemu številu občanov, zato je 
mnenja, da župan tudi njim nameni večjo pozornost. Povedala je še, da je odbor za finance 
sprejel sklep, da se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Velike Lašče za leto 
2019 skupaj z splošnim, posebnim delom in obrazložitvami ter ga občinskemu svetu predlaga 
v potrditev. Župan je še dodal, da bo lahko Občina po potrjenemu zaključnemu računu banko 
zaprosila za kredit za podružnično šolo v Turjaku.  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri ta sodelovala: Rudolf Rupar, župan dr. Tadej 
Malovrh 

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike 
Lašče za leto 2019.    
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 Rudolf Rupar je vprašal, kako je z odpadki, ki ostanejo za migranti ter kdo je dolžan to 
odstraniti. Seznanjen je s tremi lokacijami teh odpadkov. Župan mu je odgovoril, da nihče o 
tem ni uradno seznanil občine. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je policija začela 
evidentirati te lokacije in da je začel občinski režijski obrat pospravljati odpadke.  
 



Matjaž Hočevar je povedal, da je prejel pobudo občana z Rašice, da se fekalni odpadki 
stekajo v Rašico. Povedal je še, da hidrant PGD Rob še ni postavljen pred gasilnim domom v 
Robu. Župan mu je odgovoril, da podjetje Vodar d.o.o. izdeluje analizo, kje v občini se nahaja 
kanalizacijsko omrežje, kje bi ga bilo skupaj s čistilnimi napravami potrebno zgraditi  in kje bi 
odvajanje odpadnih voda reševali z malimi čistilnimi napravami. Glede hidranta pa je povedal, 
da bo o tem seznanil občinskega uslužbenca, ki dela na področju komunale. Kolikor je 
seznanjen, hidranta še ni, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za njegovo postavitev. Jakob Jaklič je 
glede fekalnih odpadkov v naselju Rašica povedal, so v kanalizacijo zaenkrat speljane samo 
meteorne vode, ne fekalije. 
 
Tina Kadenšek je vprašala, zakaj gostinski lokal na Trubarjevi domačiji ne obratuje in, glede 
povečanega števila medvedov, kam se lahko občani v primeru srečanja z medvedom obrnejo. 
Župan je  na prvo vprašanje odgovoril, da ne ve, zakaj je lokal zaprt. Na podstrešju bo sanacija 
in občina je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za prenovo kozolca, kjer bo TIC. O 
medvedih je povedal, da on ni bil nič seznanjen, s postopkom, kaj bi lahko naredili. Je pa v 
prihajajoči številki Troble nekaj člankov o medvedih. Peter Indihar je povedal, da lansko leto ni 
bil izveden odstrel medvedov zaradi birokratskih ovir, zato se v letošnjem letu pričakuje 
povečano število medvedov in srečanj z medvedi. Videnja (srečanja, povzročeno škodo) 
medvedov je potrebno sporočiti Zavodu za gozdove. Župan je še povedal, da je stroka odločila 
odstrel medvedov, civilna iniciativa je pa preko sodišča dosegla, da do tega ni prišlo.    
 

 

Ad 11. Poročilo župana 
 
Župan je svetnike seznanil, da so v Ločici pri izkopu odvečnega materiala odkrili mineralno 
surovino. Občina želi ta material prodati. Ladka Deterding je predlagala, da svetniki o tem 
glasujejo na dopisni seji. Občinski svetniki so se strinjali z njenim predlogom.  
 
Župan je svetnikom predstavil kratko poročilo o obrtni coni Ločica. Prvi objekt, 
zobozdravstvena ordinacija, je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Druga stavba, 
skladišče, pa je že delno v funkciji. Tudi drevored na javnih površinah v coni je zasajen. Občina 
še vedno čaka ustrezno dovoljenje Direkcije za vode RS. Ob cesti je prva jama zasuta, saj se 
je material, ki je izkopan, uporabil za zasipanje. Občina bo, ko bo dobila soglasje Direkcije za 
vode RS, oddala vso dokumentacijo za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja. 
Povedal je še, da se na Občino obračajo potencialni investitorji, ki jih zanima nakup zemljišča 
v 2. delu obrtne cone Ločica.  
 
Občina je kupila dve novi vozili – šolski kombi in avto za občinskega hišnika.   
 
Na Turjaku bo Občina naredila vrtino, da bo tam izboljšala oskrbo z vodo. Naš občan sodeluje 
s strokovnjakom, ki ima georadarje in bo na Turjaku opravil poskusno meritev. Če bodo 
rezultati ugodni, bo šla Občina v izvedbo vrtine. 
 
K županu je na sestanek prišel poslovnež, ki bi rad v naši občini zgradil dom starejših občanov. 
Župan mu je pokazal možne lokacije za gradnjo.  
 
Elektro Kočevje je na upravno enoto vložilo dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za pokablitev iz občine Dobrepolje proti občini Velike Lašče, mi smo pa začeli z 
aktivnostmi iskanja potencialnega izvajalca. 
 
Grad Turjak dobiva svojo končno podobo. Zaradi koronavirusa je delo zastalo za 3 tedne. Ko 
bo dobil končno podobo, bo zelo zanimiva atrakcija.  
 
Letošnji občinski praznik bo zaradi situacije s koronavirusom bolj intimen. Podelitev priznanj 
bo potekala v ožjem krogu in bo organiziran prenos v živo po spletu. Drugi del bo pa koncert 
Andreja Šifrerja, ki bo na Rašici na Trubarjevi domačiji.  
 



Pero Lovšin in ostali sodelujoči se angažirajo, da bi ponovili festival Peti inu obstati 26. 6. 2020.  
 
V Turjaku smo postavili temeljno ploščo za čebelnjak, ki bo služil kot turistično informacijski 
center.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.25. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 
 
 
 


