
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

14. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 5. novembra 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: Robert HREN - predsednik nadzornega odbora, Jože GREGORIČ - VOKA 
Snaga d.o.o., Irena INDIHAR - OŠ Primoža Trubarja, mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica 
občinske uprave, mag. Barbara PEČNIK – občinska uprava, Nina PEROVŠEK– 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 13. redne seje  
2. Poročilo odborov 
3. Poročilo nadzornega odbora  
4. Lokalni program za kulturo občine Velike Lašče 2020 – 2024 
5. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike 

Lašče  
6. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče – druga obravnava  
7. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 
8. Odlok o spremembi poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 - I 
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
10. Poročilo župana 
 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 14. redne seje 
 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 14. 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 13. redne seje.  
  
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 13. redne seje.  
 

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

 
Zapisnik je potrjen. 
 
 

Ad 2. Poročilo odborov 
Pred sejo občinskega sveta se je sestal odbor za družbene dejavnosti.  
 

Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so člani na 
10. redni seji sestali 13. novembra 2020, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova 
vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 

Ad 3. Poročilo nadzornega odbora  
 Župan je predal besedo predsedniku nadzornega odbora, Robertu Hrenu. Ta je na 
kratko povzel poročilo in izpostavil bistvene ugotovitve in pripombe (o premoženju občine, 
proračunu, gradnji kanalizacije…).  
 
Ladka Deterding je dejala, da mora biti po Statutu Občine Velike Lašče nadzorni odbor sprejeti 
letni program nadzora in o tem seznaniti občinski svet in župana.  
 
Župan je zbranim pojasnil, kako občine pridobivajo sredstva na razpisih. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Robert 
Hren, Matjaž Hočevar, Rudolf Rupar, župan dr. Tadej Malovrh, mag. Jerica Tomšič Lušin, 
Peter Indihar. 
 

 

Ad 4. Lokalni program za kulturo občine Velike Lašče 2020 – 2024 
 Župan  je je povabil Barbaro Pečnik, da predstavi Lokalni program za kulturo občine 
Velike Lašče 2020 – 2024.  

Formalni razlogi za sprejetje akta so podani v Zakonu o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 2/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg, 
v nadaljevanju: ZUJIK), ki v 14. členu določa, da morajo lokalne skupnosti – občine pripraviti 
in sprejeti program za področje kulture za štiriletno obdobje, pri čemer lahko program vsebuje 
tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Lokalni program za kulturo Občine Velike 
Lašče je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz doseženega 
položaja kulture v občini in s katerim se ugotovi vloga kulture v razvoju občine ter javni interes 
zanjo. Pomeni vsebinsko opredelitev in utemeljitev za zagotavljanje programov in sredstev ter 
je podlaga za potencialno večanje proračunskih sredstev na tem področju. Med drugim je 
sprejem akta potreben tudi za podaljšanje certifikata Branju prijazna občina, kar občina Velike 
Lašče iz vidika njene bogate kulturne tradicije vsekakor je. Zadnji Lokalni program za kulturo 
občine Velike Lašče je bil sprejet za obdobje 2005-2008. Le-ta že vsebuje osnovne usmeritve 
na področju kulturne politike v občini Velike Lašče, ki so v novem programu razširjene in 
nadgrajene ter podrobneje razdelane po področjih, ki izhajajo iz Nacionalnega programa za 
kulturo. Lokalni program kulture je temeljni dokument razvojnega načrtovanja kulturnih politik 
v občini, ki določa prioritete in ciljne usmeritve. Ob razvojni funkciji ima ta program tudi druge 
pomembne razsežnosti, spodbuja razprave in razmišljanja o vlogi in pomenu kulture in 
umetnosti politične in strokovne odločevalce opozarja, da je potrebno kulturo vključevati v 



javne politike in ustrezno načrtovati njeno organiziranost in financiranje, razvoj občinstva in 
širšo vpetost v življenje občine. Dokument upošteva zgodovinski položaj in razvoj kulture na 
območju občine Velike Lašče, upošteva njene prednosti in slabosti ter zagotavlja pogoje za 
ohranjanje in razvoj kulture in njenih lokalnih posebnosti glede na nevarnosti in priložnosti, s 
katerimi se bo v obravnavanem obdobju kulturna dejavnost predvidoma soočala. Hkrati 
opredeljuje načine in možnosti za dvig kulturne ustvarjalnosti, za večanje dostopnosti kulturnih 
dobrin in ustvarjanja ter pogoje za spodbujanje raznolikosti kulturnih dobrin.  
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, župan dr. 
Tadej Malovrh, mag. Barbara Pečnik, Jakob Jaklič 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Lokalni program za kulturo občine 
Velike Lašče 2020-2024 
 

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

 

Ad 5. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče 
 Župan je predal besedo računovodkinji OŠ Primoža Trubarja Ireni Indihar, da pojasni, 
kako se določijo cene programov v vrtcu. Zakon o vrtcih določa, da se iz proračuna občine 
vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Cena 
programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo stroški dela zaposlenih, 
stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, ki se zagotavljajo iz proračuna, ustanovitelj 
opredeli s pogodbo o financiranju zavoda in niso upoštevana v ceni programa vrtca.  Izračun 
cene programov v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo. Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec, 
določi pa jo občinski svet občine ustanoviteljice.  OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je dne 
22.10.2020 pripravila predlog spremembe cen programov vrtca Sončni žarek. Predlog je 
oblikovan glede na število oddelkov vrtca in število otrok za šolsko leto 2020/2021, to je 13 
oddelkov s številom 234 otrok – od tega 5 oddelkov I. in 8 oddelkov II. starostne skupine. V 
času od sprejema trenutno veljavnih cen programov do sedaj so se spremenili elementi, ki so 
podlaga za določitev cen. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo stroški 
dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Irena Indihar, 
Peter Indihar, Tina Kadenšek, Matej Rupar, mag. Jerica Tomšič Lušin, Jakob Jaklič, župan dr. 
Tadej Malovrh, Srečo Knafelc, Matjaž Gruden 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi cene programov v 
vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 

 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 6 svetnikov,         PROTI – 5 svetnikov   VZDRŽAN – 1 svetnik 
 
Sklep je sprejet. 



 
 

Ad 6.  Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče – druga obravnava
 Župan je povabil Jožeta Gregoriča, da ponovno na kratko povzame, zakaj se sprejema 
odlok. Jože Gregorič je na kratko povzel člene, v katerih bo prišlo do glavnih sprememb.  
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri sta sodelovala: Ladka Deterding in Jože 
Gregorič. 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejeme Odlok o zbiranju komunalnih 
odpadkov v občini Velike Lašče 
 

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

 

Ad 7. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 
Župan je občinske svetnike seznanil s prodajo občinskih zemljišč občanom, ki ta 

zemljišča že uporabljajo. Nato je predal besedo Rudolfu Ruparju, da predstavi vlogo občanov. 
Lastniki gospodarskega objekta so podali vlogo za zamenjavo dela zemljišč parc. št. *21/1 in 
216, obe k.o. Krvava Peč. Predlagatelji v vlogi navajajo, da del njihovega gospodarskega 
objekta (grajenega leta 1700), glede na geodetsko odmero, stoji na parc. št. *21/1 k.o. Krvava 
Peč, ki je v lasti občine. Predlagajo odmero dela tega zemljišča ter kasnejšo zamenjavo za del 
parc. št. 216, k.o. Krvava peč, ki je v njihovi lasti, ob njej pa poteka kategorizirana javna pot. 

 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, mag. Jerica 

Tomšič Lušin, Jakob Jaklič, župan dr. Tadej Malovrh, Srečo Knafelc. V razpravi so svetniki 
zavrnili možnost sklenitve menjalne pogodbe in so se opredelili samo do prodaje občinskega 
zemljišča. 

 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se strinja, da predlagatelj 
kupi  zemljišče za del parcele št. *21/1  k.o. 1713 Krvava Peč, ki je v lasti Občine Velike 
Lašče in na katerem stoji del gospodarskega objekta.  Parcelacija se opravi na stroške 
vlagateljev. 
 

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

 

Ad 8.  Odlok o spremembi poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 – I 
 Župan je predstavil razloge za sprejem odloka. Sprememba proračuna Občine Velike 
Lašče za leto 2021 je potrebna zaradi spremembe načrtovanih prihodkov občinskega 
proračuna in zaradi spremembe načrtovanih odhodkov za leto 2021. Nekatere investicije se iz 
leta 2020 prestavljajo v leto 2021, zato se bo občina v letu 2021 predvidoma zadolžila za 
2.700.000 EUR. Župan je na kratko opisal nove proračunske postavke.  

 
Ladka Deterding je predlagala, da se odločanje o proračunu prestavi na naslednjo sejo, 

ker želi, da se pred tem sestanejo odbori in ga obravnavajo, saj se je gradivo o spremembi 
proračuna za leto 2021, ki so ga odbori obravnavali pred 13. sejo, precej spremenilo. Župan 



je predlog dal na glasovanje svetnikom. Predlagal je, da se seja prekine in nadaljuje čez dva 
tedna, 19. 11. 2020.  

 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, župan dr. 

Tadej Malovrh, Matjaž Hočevar, dr. Tatjana Devjak, mag. Jerica Tomšič Lušin, Rudolf Rupar. 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svetniki se strinjajo s predlogom, da se seja prestavi za dva tedna, na dne 19. 
11. 2020, in se šteje, da je takrat nadaljevanje te seje. Pred nadaljevanjem seje se bodo sestali 
občinski odbori in obravnavali Predlog odloka o spremembi proračuna za leto 2021. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 8 svetnikov,         PROTI – 4 svetniki  
 
Sklep je sprejet. 
 

 
 

Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
Matjaž Hočevar je povedal, da bi bilo potrebno  naslednje leto za komunalo zagotoviti 

dodatnih 100.000,00 EUR. Predlagal je tudi, da naslednje leto občinski svetniki predlog 
proračuna prejmejo 4 tedne pred sejo in da se naslednjič v zvezi z dvigom cene vrtca s 
predstavniki vrtca občinski svetniki sestanejo pred sejo občinskega sveta. 

Matjaž Gruden je sporočil, da je JZTK vpisan v sodni register in da se sedaj formira 
svet zavoda. Predlagal je tudi, da na naslednji seji občinski svet potrdi svet zavoda.  

 

Ad 10. Poročilo župana 
 Župan je povedal, da je bil za 6. novembra 2020 predviden sestanek s predsednico 
LUR, vendar je prosila, za prestavitev sestanka za tri tedne zaradi koronavirusa.  

 
Povedal je, kako potekajo dela na Poslovni coni Ločica.  

 
Objavljen je razpis za novega direktorja Razvojnega centra Kočevje. Občina Velike 

Lašče, kot soustanoviteljica centra, želi predstavitev kandidatov za direktorja.  
 

Župan še vedno čaka na termin za sestanek z Direkcijo RS za infrastrukturo, na 
katerem bodo Občini predstavili načrt za krožišče na Rašici.  
 

Občine se še vedno niso uspele dogovoriti, kdo bo koordinator 3A razvojne osi. 
 
 
 
Seja se je prekinila ob 22.15 uri.  
 
 
14. redna seja Občinskega sveta Občine Velike Lašče, se je nadaljevala v četrtek, 19. 
novembra 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: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Suzana PETRIČ 
– občinska uprava, Nina TEKAVEC – občinska uprava 
 



 
Nadaljevanje 8. točke dnevnega reda: 
Ad 8.  Odlok o spremembi poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 – I 
 

Župan je povedal, da si bili dne 11. 11. 2020 na skupni seji preko videokonferenčnega 
sistema  zbrani vsi odbori, kjer jim je bil predstavljena sprememba proračuna za leto 2021. Do 
roka ni bil podan noben amandma in noben komentar. Besedo je predal občinskim svetnikom. 
 

Ladka Deterding je podala komentar na proračunsko postavko 191027 (Podružnična 
šola in vrtec Turjak).  
 

Matjaž Gruden je povedal, da se mu zdi bolje, da bi se razvijala osnovna šola v Velikih 
Laščah in da bi v Turjaku zgradili le vrtec.  
 

Mag. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila kronološki potek pridobivanja vseh dovoljenj za 
gradnjo podružnične šole in vrtca Turjak. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Župan dr. Tadej Malovrh, 
Ladka Deterding, mag. Jerica Tomšič Lušin, Matjaž Gruden, Peter Indihar, Tina Kadenšek, 
Matjaž Hočevar, Srečo Knafelc, dr. Tatjana Devjak 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembi poračuna Občine Velike 
Lašče za leto 2021 – I. 
 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 5 svetnikov,         PROTI – 7 svetniki  
 
Sklep ni sprejet. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 
 
 


