
 
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

13. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 22. oktobra 2020, ob 19.00 uri preko videokonferenčnega sistema 

 
 
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: Peter LOVŠIN – občinski urbanist, Jože GREGORIČ - VOKA Snaga d.o.o., 
Marko ZAKRAJŠEK, dr. Mateja KURIR, Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, 
Sara KOŠIR– občinska uprava,  Suzana PETRIČ – občinska uprava, Nina TEKAVEC – 
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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje ter 6. dopisne seje 
2. Poročilo odborov 
3. Poročilo nadzornega odbora  
4. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP DV - 3 
5. Strategija razvoja turizma v občini Velike Lašče 2020 – 2025 
6. Lokalni program za kulturo občine Velike Lašče 2020 – 2024 
7. Sklep o višini najemnine grobnega prostora v občini Velike Lašče in najemnine za 

uporabno poslovilnih vežic  
8. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče – prva obravnava  
9. Predlaganje kandidata predstavnika občin Ljubljanske urbane regije (LUR) v razvojni svet 

LUR 2021 – 2027 
10. Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2020 - I 
11. Odlok o spremembi poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 - I 
12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
13. Poročilo župana 
 
 
Župan je predlagal, da se 3. točka umakne z dnevnega reda, ker se poročevalec te točke, 
Robert Hren, ni mogel udeležiti seje.  
 



Rudolf Rupar je predlagal, da se umakne 11. točka, ker je preobsežna in predlaga, da se jo 
umesti v dnevni red za naslednjo sejo.  
 
Župan je dal na glasovanje umik 11. točke z dnevnega reda: 
 
 
Predlog sklepa: 
Umakne se 11. točka z dnevnega reda. 
 
Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 8 svetnikov,         PROTI – 3 svetniki,        VZDRŽAN- 1 svetnik 
  
Predlagani sklep je sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 13. redne seje 
 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče (brez 3. in 
11. točke). 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče 

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 12. redne seje ter 6. dopisne seje 
  
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 12. redne seje ter 6. dopisne seje. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.         
  ZA – 12 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 ter odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in 
turizem. 
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 
da so se člani na 8. redni seji sestali 21. 10. 2020, kjer so obravnavali dvanajst točk dnevnega 
reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo okolja in 
urejanje prostora.  
 
Predsednica odbora za finance, Ladka Deterding, je poročala, da so se člani na 6. redni seji 
sestali 21. 10. 2020, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna 
iz zapisnika seje odbora za finance. 
 



Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so člani na 9. redni 
seji sestali 15. oktobra 2020, kjer so obravnavali šest točka 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 5. redni seji sestali 19. oktobra 2020, kjer so obravnavali pet točk dnevnega reda. 
Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. 
 

 

Ad 4. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP DV - 3  
Župan je dal besedo občinskemu urbanistu, Petru Lovšinu, da povzame elaborat. 

Investitor želi na zemljišču parc. 917/3 k.o. Dvorska vas, kjer že stoji legalno zgrajena 
enodružinska stanovanjska hiša, urediti utrjeno površino za parkiranje osebnih vozil ter 
postaviti nadstrešek in pomožni objekt. Zemljišče je komunalno opremljeno. Investitor želi 
uskladiti namensko rabo zemljišča pri tistem delu objekta, ki trenutno spada na območje PNR 
K1. V ta namen je potrebno prilagoditi obliko stavbnega zemljišča s PNRP A tako, da se 
zazidljiva površina na lokaciji predmetnega stanovanjskega objekta, poveča za največ 600 m2 
oziroma 20% površine izvornega območja, kot je navedeno v 128. členu ZUreP-2. Velikost 
izvornega območja stavbnega zemljišča EUP DV-3 se spremeni iz 7.578 m² na 8.178 m² 
površine, kar pomeni povečanje površine PNR A za 8%. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Jerica Tomšič 
Lušin, župan dr. Tadej Malovrh, Peter Lovšin, Matjaž Gruden.  

 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske 

preveritve za EUP DV 3 . 
 
Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.         
  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 
Sklep je sprejet.  
 
 

Ad 5. Strategija razvoja turizma v občini Velike Lašče 2020 – 2025 
 Župan je predal besedo Sari Košir, ki je na kratko povedala, kdo so bili sodelujoči pri 
pripravi strategije. Mateja Kurir je nato predstavila strategijo. Strategija razvoja turizma Občine 
Velike Lašče 2020-2025 opredeljuje vizijo, strateške cilje in akcijski načrt za pospeševanje 
razvoja turizma v občini osrednjeslovenske regije. Ta strategija za prihodnje petletno obdobje 
zastavlja tri strateške cilje: 1. Povečevanje prepoznavnosti turistične ponudbe z jasno 
identiteto; 2. Trajnostni turizem spodbuja zadovoljstvo občanov;  3. Turizem povezuje 
organizacije in občane znotraj in zunaj občine. Za doseganja vsakega od treh strateških ciljev 
strategija opredeljuje tudi 11 specifičnih ciljev (Javni zavod Trubarjevi kraji, blagovna znamka 
in celostna podoba, promocija, infrastruktura, obstoječa turistična ponudba, kulturne in 
glasbene prireditve, nove prenočitvene kapacitete, kulinarični turizem, izvirna turistična 
ponudba, finančne vzpodbude, javno-zasebno partnerstvo). Specifični cilji navajajo aktivnosti 
in časovne roke ter odgovorne nosilce za njihovo uresničitev. Strategija prinaša tudi 
organizacijsko shemo za doseganje zastavljenih ciljev.  
 
Srečo Knafelc je zbranim povedal, da se je sestala skupina zainteresiranih posameznikov, ki 
želijo pravno urediti področje »glampingov« v občini.  
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, Ladka 
Deterding, Mateja Kurir, Tina Kadenšek, Sara Košir, župan dr. Tadej Malovrh, Srečo Knafelc, 
Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, Peter Indihar, dr. Tatjana Devjak. 



 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Strategijo razvoja turizma v Občini 
Velike Lašče 2020 – 2025. 

 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

Ad 6.  Lokalni program za kulturo občine Velike Lašče 2020 – 2024 
 Župan je predal besedo Matjažu Grudnu, ki je na kratko pojasnil, kaj je lokalni program 
ter da občini zakonodaja nalaga, da ga sprejme. 
 
Župan je predlagal, da se glasovanje prestavi na naslednjo sejo in se takrat pripravi bolj 
podrobna predstavitev.  
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, župan dr. Tadej 
Malovrh, Matjaž Gruden, Matjaž Hočevar.  

 
Svetniki so se strinjali z županovim predlogom.  

 

Ad 7. Sklep o višini najemnine grobnega prostora v občini Velike Lašče in najemnine 
za uporabno poslovilnih vežic 
 Župan je besedo predal Marku Zakrajšku, ki je predstavil dejansko stanje in primerjavo 
z ostalimi občinami glede višine najemnine grobnega prostora v občini Velike Lašče in 
najemnine za uporabno poslovilnih vežic. Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča 
s sklepom določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga 
sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča. Koncesionar je zaradi povišanja nekaterih 
stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja pripravil predlog povišanja letne najemnine 
grobnega prostora na pokopališčih v občini Velike Lašče za vsaj 20 odstotkov. Trenutno 
veljavna cena najema grobnega prostora in najema poslovilne vežice je nespremenjena od 
leta 2011. Cene za najem grobnega prostora so se nazadnje povišale v letu 2011 za 10%. 
Občina Velike Lašče ima v primerjavi s sosednjimi občinami najnižjo ceno najema grobnega 
prostora. 

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

Zakrajšek, Ladka Deterding, Matej Rupar, Jerica Tomšič Lušin, Rudolf Rupar, Srečo Knafelc, 
Tina Kadenšek, Jakob Jaklič. 

 
 
Predlog sklepa:  

Letna najemnina grobov za pokopališča na območju Občine Velike Lašče znaša 
vključno z DDV: 

- za enojni grob 15,08 EUR,  
- za dvojni grob 29,04 EUR, 
- za trojni grob 44,89 EUR.  
 
Najem poslovilnih vežic na pokopališčih Velike Lašče, Rob in Turjak (ne glede na 

dolžino uporabe) znaša vključno z DDV 93,50 EUR. 
 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. januarja 2021. 



 
 
Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – 3 svetniki 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 8.  Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče – prva obravnava 
Župan je besedo predal Jožetu Gregoriču iz podjetja VOKA Snaga d.o.o., da na kratko 

predstavi predlog odloka. Veljavni odlok, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov, je bil sprejet 
na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Velike Lašče dne 6. 7. 2012 (objava v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče, št. 6/12). Od takrat je bil še enkrat nekoliko spremenjen (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/16), odločneje pa je vanj posegel Odlok sodelovanju pri 
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice, ki 
je odpravil vse člene, ki so se nanašali na formalni način izvajanja javne službe in v veljavi 
ohranil le vsebinske člene materije. Osnutek novega odloka je pripravljen zaradi več razlogov. 
Dne 15. 7. 2017 je pričela veljati nova Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi 
zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba), ki določa dejavnosti in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov, vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja javne službe, ter 
najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov ter normativov za opravljanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Veljavni 
odlok je zaradi uveljavitve Uredbe potrebno uskladiti. Z odlokom je potrebno urediti jasen način 
obračunavanja cen storitev javne službe za uporabnike iz dejavnosti. Višine glob, ki so 
določene za ravnanje v nasprotju z odlokom niso povsod sorazmerne s težo posameznega 
prekrška. Poleg tega je zaradi izboljšanja kakovosti javne službe potrebno spremeniti ali 
dopolniti določena področja (jasneje definirati pojem mesto praznjenja, na novo urediti 
področje prevzema komunalnih odpadkov iz javnih prireditev, uvesti tipizirane vrečke za stalno 
uporabo ipd..). Na kratko je povzel spremembe, ki jih prinaša ta odlok. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Jože 
Gregorič, Rudolf Rupar, dr. Tatjana Devjak, Matjaž Gruden, Tina Kadenšek, Jerica Tomšič 
Lušin. 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče opravi prvo obravnavo Odloka o zbiranju 
komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče. 

 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 

 
 

Ad 9. Predlaganje kandidata predstavnika občin Ljubljanske urbane regije (LUR) v 
razvojni svet LUR 2021 – 2027 
 Župan je na kratko povedal, da je RRA LUR Občino Velike Lašče pozvala, da predlaga 
svojega kandidata občine za umestitev na skupno listo kandidatov za člane Razvojnega sveta 
LUR v obdobju 2021-2027. Kandidata za predstavnika občine predlaga občinski svet izmed 
izvoljenih občinskih funkcionarjev (župan, podžupan, člani občinskega sveta). Vsaka občina v 
regiji ima enega predstavnika. Župan je predlagal podžupana Matjaža Hočevarja za 
predstavnika Občine Velike Lašče v Razvojnem svetu LUR. 



 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Peter Indihar, Jerica Tomšič 

Lušin, Rudolf Rupar, Matjaž Gruden, župan dr. Tadej Malovrh, Matjaž Hočevar, Srečo Knafelc 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče predlaga podžupana Matjaža Hočevarja za 
kandidata, predstavnika Občina Velike Lašče v Razvojnem svetu LUR 2021 – 2027. 

 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – 1 svetnik 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 10. Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2020 - I 
 Župan je na kratko pojasnil, zakaj je potreben rebalans proračuna. Največje 
spremembe, ki se prenašajo v naslednje proračunsko leto: kozolec Trubarjeva domačija,  
zbirni center v obrtni coni Ločica, vodovod Turjak, vodovod Lužarji, vodohran Podstrmec, 
podružnična šola in vrtec v Turjaku in spremembe, ki so v rebalansu predvidene pri 
proračunskih postavkah sakralna in kulturna dediščina, športna dvorana, reševalno vozilo. 
Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020 je potreben zaradi spremembe 
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna in zaradi spremembe načrtovanih odhodkov za 
leto 2020. V proračunu za leto 2020 smo ocenili prihodke v višini 4.727.730 EUR, z rebalansom 
pa ocenjujemo prihodke v višini 4.886.402. EUR, kar predstavlja 3,4 % višjo realizacijo na 
račun višjih davčnih prihodkov (dohodnine) in transfernih prihodkov (prejeta sredstva iz 
državnega proračuna – posledice covida). Nekatere investicije se iz leta 2020 prestavljajo v 
leto 2021, zato se občina v letu 2020 ne bo zadolžila.  

 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Suzana Petrič, 

Jerica Tomšič Lušin, župan dr. Tadej Malovrh, Ladka Deterding. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu poračuna 
Občine Velike Lašče za leto 2020 – I in noveliran Letni načrt razpolaganja s 
premoženjem Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 

 

Ad 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
Jakob Jaklič je vprašal, ali je občina oddala razvojne programe do leta 2024 in kateri so. Župan 
mu je povedal, da je svetnike s tem seznanil na kolegiju župana 26. 9. 2020. Jerica Tomšič 
Lušin je na kratko predstavila postopek za kandidiranje za sredstva za razvojne projekte 
občine. 
 
Tino Kadenšek je zanimalo, kako poteka šolanje na daljavo ter ali imajo vsi učitelji in učenci 
dostop do interneta in računalniške opreme. Zanimalo jo je še, če lahko občina prispeva 
kakšno pomoč. Župan je odgovoril, da ni prejel nobene prošnje za pomoč. Povedal je, da je 
dobil edino eno anonimno prijavo, da hrana v šoli ni dobra in da so premajhne porcije. Za 
razjasnitev je sklical sestanek s starši, ki so dali prijavo ter ravnateljico in šolsko nutricionistko. 



Ugotovili so samo, da so za nekatere starejše učence porcije premajhne in bodo dobili večje. 
Sedaj je stanje urejeno.  
 
Rudolf Rupar je ponovno vprašal, zakaj poveljnik gasilcev ne sme biti v civilni zaščiti in da želi 
županov pisni odgovor. Župan mu je ponovno odgovoril, da je zakon o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami tega ne predpisuje. Zanima ga še, koliko zaposlenih v občinski upravi se 
ukvarja s komunalo in koliko s kulturo. Župan je povedal, da je en zaposlen na oddelku za 
komunalo in en zaposlen, ki se ukvarja s kulturo. Vsa področja se pa tudi med sabo prepletajo, 
zato vsak dela tudi kaj z drugega področja. Jerica Tomšič Lušin je povedala, kako je z 
asfaltiranjem in da izvajalec ni resen, ker je preobremenjen na drugih gradbiščih. Zaposleni na 
oddelku za komunalo je zelo zaposlen tudi zaradi neresnosti izvajalcev.  
 
Matjaž Gruden je predlagal, da bi se na občini ustanovila skupina za kanalizacijo. Župan je 
povedal, da je del načrta za kanalizacijo že narejenega. Ko bo projekt narejen, bo predstavljen 
odboru za komunalo in občinskim svetnikom.  
 
Ladka Deterding je sporočila, da je cesta Prilesje – Mala Slevica bolj varna, ker je sedaj 
narisana sredinska cesta. Za to se zelo zahvaljuje. 
 
Matjaž Hočevar je povedal, da bodo vrtci zaradi koronavirusa od ponedeljka zaprti. Zanima 
ga, če bo občina organizirala varstvo za otroke, ki jih starši ne morejo čuvati. Župan mu je 
odgovoril, da občina lahko da pobudo. 
 
 

 

Ad 13. Poročilo župana 
 
Župan je vsem zaželel, da se s koronavirusom ne okužijo ter jih pozval, naj upoštevajo splošna 
načela in predpisane biovarnorstne ukrepe. Cepiva še nekaj časa ne bo. 
 
Na zadnjem sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo je dobil informacijo, da potniškega vlaka 
v Velike Lašče v letošnjem letu zagotovo še ne bo.  
 
Dvakrat je bil na srečanju na Brdu pri Kranju: enkrat na temo črpanja kohezijskih sredstev, na 
drugem srečanju pa so se na pobudo Državnega sveta sestali župani občin iz obeh kohezijskih 
regij  glede delitve evropskih sredstev med vzhodno in zahodno regijo.  
 
Na sestanku na Direkciji za ceste je tekel pogovor o križišču oziroma krožišču na Rašici.  
 
Na Ministrstvu za infrastrukturo so imeli sestanek župani 3a razvojne osi. Sprejeli so protokol 
o želenem poteku posodobitve ceste (obvoznice) od Škofljice do Kočevja. Na kratko je povzel 
vsebino protokola.  
 
Za obnovo kozolca na Trubarjevi domačiji je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Projekt je pripravljen in občina bo začela z iskanjem izvajalca. Upa, da bo občina uspela dobiti 
sredstva za sofinanciranje tega projekta. 
 
Občinske svetnike je seznanil z odločbo inšpektorja v zadevi z odloženim gradbenim 
materialom v vrtači pred mostom na Rašici.  
 
K županu bo v kratkem na sestanek prišla direktorica LUR-a, na katerem ji bo predstavil 
projekte občine, za katera upa, da bo tudi s pomočjo LUR možno pridobiti nepovratna sredstva. 
 
Občina je dobila projektno dokumentacijo za izvedbo del za podružnično osnovno šolo in vrtec 
v Turjaku.  
 



Projektant, ki projektira projekt podružnične osnovne šole in vrtca v Turjaku, izdeluje tudi 
projekt za spremembo gradbenega dovoljenja v poslovni coni Ločica. Dela v poslovni coni 
Ločica stojijo, ker občina čaka na projektanta, da pripravi projektne rešitve, kot je ta predvidena 
v soglasju Direkcije za vodo.  
 
Projektant izdeluje projekt gradnje nove kuhinje pri Osnovni šoli Primoža Trubarja. Prejšnji 
teden je bil projekt predstavljen ravnateljici in kuharicam.  
 
Zbirni center v Ločici je v fazi izdelave projekta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 
 
 
 


