
 
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

12. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 30. julija 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: Peter LOVŠIN – občinski urbanist, 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 11. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje 
2. Poročilo odborov 
3. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE 28 
4. Imenovanje strokovne komisije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče   
5. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 
6. Sklep št. 4 o spremembi proračuna in NRP  
7. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2020 
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
9. Poročilo župana 

 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 12. 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 11. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje 
  
Predlog sklepa: 



Potrdi se zapisnike 11. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje. 
 

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

 
Zapisniki so potrjeni. 
 
 

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. 
 
Predsednica odbora za finance, Ladka Deterding, je poročala, da so se člani na 5. redni seji 
sestali 29. julija 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 7. redni sestali 17. junija 2020, kjer so obravnavali devet točk dnevnega reda. 
Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje 
prostora. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so člani na 8. redni 
seji sestali 8. julija 2020, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 
Peter Indihar je podal poročilo Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za ohranjanje in 
vzpodbujanje razvoja v kmetijstva in podeželja in razvoja malega gospodarstva v občini Velike 
Lašče, ki jo je imenoval župan. Povedal je, da je komisija pregledala vse vloge in podelila 
polovico sredstev, ki so za to namenjena, ter pozval občane, naj se še prijavijo na te razpise. 
Člani komisije so tudi izžrebali nekaj posameznih prosilcev, katerim so bila podeljena sredstva 
lansko leto in bodo preverili, če so bila namensko porabljena.  
 

 

Ad 3. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE 28 
Župan je dal besedo občinskemu urbanistu, Petru Lovšinu, ki je predstavil instrument 

lokacijske preveritve. Novi Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.: 61/17) omogoča 
izvedbo postopka lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega 
načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter 
velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi. Pri prilagajanju in določanju 
natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi se poleg določb 
31. člena Zakona o urejanju prostora o ohranjanju posamične poselitve in prostorskih 
izvedbenih pogojev iz OPN upošteva še fizične lastnosti zemljišča in pravne režime na tem 
območju. Prav tako se z lokacijsko preveritvijo lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je 
določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme 
preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na 
število izvedenih lokacijskih preveritev. V konkretnem primeru je želja investitorja po gradnji 
enostanovanjske stavbe na zemljišču parc. 720/5 in 1240/1, obe k.o. Selo pri Robu. Gre za 
poseg oz. objekt brez vplivov na okolje. Predstavlja funkcionalno dopolnitev obstoječe 
razpršene (posamične) poselitve, saj gre za manjšo širitev (zaokrožitev) stavbnega zemljišča. 
  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Peter Indihar, Peter Lovšin, 
Rudolf Rupar, Jerica Tomšič Lušin, Matjaž Gruden, župan dr. Tadej Malovrh 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske 
preveritve za EUP SE 28. 



 
Glasovanje: 

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

 
Sklep je sprejet.  
 

 

Ad 4. Imenovanje strokovne komisije za izbiro koncesionarja za opravljanje 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče 

Župan je predal besedo Nini Tekavec, ki je predstavila pravno podlago za imenovanje 
strokovne komisije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Velike Lašče. Na 11. redni seji je občinski svet sprejel Odlok o koncesiji za 
opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče. Na podlagi 
navedenega odloka se izvede javno naročilo za izbiro koncesionarja. Strokovna komisija, ki jo 
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana (vsi člani komisije morajo imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 
presojo vlog), bo na podlagi javnega naročila izbrala koncesionarja za opravljanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče. 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Peter Indihar, 
Jerica Tomšič Lušin, Nina Tekavec, Matjaž Hočevar   

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče  sprejme naslednji sklep: 
strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče sestavljajo: 
- mag. Jerica Tomšič Lušin (predsednica),  
- Nina Tekavec (članica),  
- Roman Viršek (član) 

 
Glasovanje: 

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

 
Sklep je sprejet.  
 
 

Ad 5. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 
1. Občan je na Občino podal vlogo za odmero in zamenjavo zemljišč parc. št. 769/2, 
765/5, 765/6 in 764 za parcelo 1294 vse k.o. 1713 Krvava Peč. Pobudnik predlaga, da se del 
zemljišč v njegovi lasti, po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LC 454041, zamenja za 
del parcele št. 1294 k.o. 1713 Krvava Peč, ki je v lasti Občine Velike Lašče, v naravi pa 
predstavlja poljsko pot, po kateri lastnik na naslovu Osredek 1 dostopa do svojega objekta. 
 
2. Občan je podal vlogo za odmero in zamenjavo zemljišč 616, 565/57 in 565/54 za del 
zemljišča 1469/2 (javno dobro), vsa k.o. 1715 Osolnik. Pobudnik predlaga, da se del zemljišč 
v njegovi lasti, po katerih poteka kategorizirana javna pot JP 955651, zamenja za del parcele 
št. 1469/2 k.o. 1715 Osolnik, ki je v lasti Občine Velike Lašče. 
 
3. Občina Velike Lašče je opravila odmero parcele, po kateri poteka lokalna cesta LC 
454061 in je nastala nova parc. št. 1178/14 k.o. Selo pri Robu. V neposredni bližini je 1178/11 
k.o. Selo pri Robu, ki je v njeni lasti in jo uporablja lastnik 1178/14 k.o. Selo pri Robu. Občina 
mora postati lastnica ceste, po kateri poteka lokalna cesta, parc. št. 1178/11 k.o. Selo pri Robu, 
pa ne potrebuje zato se opravi menjava. 
 
 
 



PREDLOG SKLEPOV:  
 
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se strinja z zamenjavo dela 
zemljišča parc. št. 1294 k.o. Krvava Peč za novonastale parcelne številke vse k.o. Krvava 
Peč, katerih lastnik je vlagatelj in po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LC 
454041. Zamenjava se opravi po odmeri omenjene lokalne ceste. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se strinja z zamenjavo 
delov zemljišč 616, 565/57 in 565/54, vsa k.o. Osolnik, katerih lastnik je vlagatelj in po 
njih poteka javna pot JP 955651 za del zemljišča 1496/2 (javno dobro) k.o. 1715 Osolnik. 
Na parc. št. 1469/2 k.o. 1715 Osolnik se ukine status javnega dobra in preide v last 
Občine Velike Lašče. Zamenjava se opravi po odmeri omenjene lokalne ceste in javnega 
dobra, vendar šele tedaj, ko bo predlagatelj že lastnik nepremičnine 609 k.o. 1715 
Osolnik in tako dostop ne bo več vprašljiv.    

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
3. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se sklene menjalna 
pogodba za zamenjavo zemljišča 1178/14 k.o. Selo pri Robu, po kateri poteka za lokalna 
cesta LC 454061 za zemljišče 1178/11 k.o. Selo pri Robu, ki je v lasti občine. 

 
Glasovanje: 

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

Ad 6.  Sklep št. 4 o spremembi proračuna in NRP 
Župan je povedal, je potrebno prerazporediti sredstva v proračunu, saj so potrebna za 

izvedbo nekaterih projektov. V proračunu za leto 2020 je predvidena izdelava projektne 
dokumentacije za gradnjo kuhinje pri OŠ Primoža Trubarja in ureditev treh učilnic in kabineta 
v mansardi osnovne šole. Glede na ponudbe izvajalcev je za obe investiciji v proračunu 
predvidenih premalo sredstev. Ker se investicija POŠ in vrtec Turjak še ni pričela izvajati, se 
potrebna sredstva zagotovi iz te postavke. Za dokončno ureditev mobilnega turističnega 
objekta v Turjaku so potrebna dodatna sredstva, ki se jih zagotovi iz postavke sakralna in 
kulturna dediščina, saj se na objavljen javni razpis za obnovo sakralnih objektov v letošnjem 
letu ni nihče javil. Najemnik gostinskega lokala na Trubarjevi domačiji je odpovedal najemno 
pogodbo. Pred začetkom obratovanja lokala z novim najemnikom je potrebno izvesti brušenje 
in zaščito klinkerja, zamenjati dotrajani točilni pult in obnoviti elektro napeljavo.  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, župan dr. 
Tadej Malovrh, Srečo Knafelc, Peter Indihar, Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, Tina 
Kadenšek, Rudolf Rupar, Matjaž Hočevar 
 



Predlog sklepa:  
Sprejme se sklep št. 4. o spremembi proračuna za leto 2020. 

 
Glasovanje: 

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

 

Ad 7. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2020 
Župan je v skladu z Zakonom o javnih financah, Statutom Občine Velike Lašče in 

Odlokom o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 poročal občinskemu svetu, o 
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta ter pojasnil konkretne primere. V obdobju 
od 1.1.2020 do 30.06.2020 so prihodki v proračunu Občine Velike Lašče v okviru predvidene 
realizacije. Odhodki pa so zaradi neizvedbe planiranih investicij nižji od načrtovanih. Nato je 
povabil Suzano Petrič, da odgovori na vprašanja občinskih svetnikov.  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Ladka 
Deterding, župan dr. Tadej Malovrh 
 
Tina Kadenšek in Jakob Jaklič sta zapustila sejo.   
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna občine za leto 2020.  

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče  
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 8.  Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
Matej Rupar je vprašal, zakaj odbor za turizem ni obravnaval projekta postavitve TIC-

a. Peter Indihar je povedal, da je odbor bil seznanjen s projektom in ga podprl. Župan je dodal, 
da je občina izbrala najcenejšega ponudnika. Srečo Knafelc je pojasnil, kako se je razvijal 
projekt. Dodal je še, da je v Ljubljani na voljo prostor, ki bi ga lahko naša občina uporabila za 
oglaševanje svoje turistične ponudbe. Župan je pojasnil, da stroški tega prostora predstavljajo 
večji strošek, kot pa bi taka promocija prinesla dobička. Občina Velike Lašče se bo povezala 
s Turizmom Ljubljana in bo ta turistom oglaševal tudi našo občino. Jerica Tomšič Lušin je 
pojasnila, da Turizem Ljubljana vzpodbuja vse primestne občine, da posredujejo svoj 
promocijski material in ga imajo oni v svojih poslovalnicah. Župan je še dodal, da je to del 
turistične strategije občine Velike Lašče, kar sedaj pripravlja občina in ga bo kmalu obravnaval 
občinski svet.  
 Katarino Gačnik je zanimalo, kako poteka iskanje prostovoljcev za delo v TIC-u. Župan 
ji je odgovoril, da je bil poziv k prijavi objavljen v Trobli in na občinski Facebook strani.  
 Peter Indihar je povedal, da bo 7. 8. 2020 v Levstikovemu domu predstavitev treh javnih 
razpisov s področja razvoja podeželja: Podpora za naložbe za vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti, Podpora za naložbe v kmetijsko gospodarstvo za leto 2020 ter razpis 
za področje gozdarstva.  
 Srečo Knafelc je vprašal, kdaj bo znano, ali bodo upoštevani predlogi občanov v novi 
OPN. Župan je prosil Jerico Tomšič Lušin, da pojasni. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da je  
postopek zapleten, zato traja dlje časa. 
 Matjaž Hočevar je povedal, da bo na trgu pred Levstikovim domom na novo narejen 
dostop za invalide in predlaga, da se ga naredi tudi drugje, kjer je možno. Sporočil je, da je 



Občina star kombi, ki se je uporabljal za prevoze šolskih otrok, podarila PGD Rob. Glede 
kolesarskih poti je povedal, da projekt zaenkrat stoji na DRSI.    
 

 

Ad 9. Poročilo župana 
Župan je bil na otvoritvi nove UE Ljubljana in ministru za javno upravo omenil predlog 

naše občine za preselitev pod UE Ribnica.  
Elektro Ljubljana je dobil gradbeno dovoljenje za poklablitev elektrovoda od Ponikev 

do železniške postaje Velike Lašče. Tehnične zahteve Elektra Ljubljana, ki so navedene v 
gradbenem dovoljenju, bodo podražile projekt. Občina kot sofinancer projekta je že izbrala 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo zemeljskih del.  

Železniško postajo v Velikih Laščah je obiskal minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, 
ki je povedal, da naj bi potniški promet po železniški progi stekel oktobra. Župan mu je ob tej 
priložnosti povedal nekaj o ključnih infrastrukturnih projektih, ki jih občina načrtuje v prihodnje 
in kjer bi potrebovali tudi pomoč države.  

Župana so obiskali trije ustanovitelji podjetja, ki je ukvarja z rejo žuželk za proizvodnjo 
proteinov. V naši občini želijo pridobiti prostor, v katerem bi lahko redili žuželke. Župan je 
pozval občane, naj se javijo, če so zainteresirani odstopiti prostor (nezaseden hlev) za to 
dejavnost. Ustanoviteljem podjetja je še dejal, da morajo podjetje registrirati v naši občini, v 
kolikor bodo tukaj izvajali to dejavnost.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 
 
 
 


