
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

15. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 17. decembra 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: Maja PERME - predstavnica Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Peter 
KUMER  - predstavniku družbe Enertec d.o.o., mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica 
občinske uprave, 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 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje  
2. Poročilo odborov 
3. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče 
4. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike ki se 

oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob 
5. Predstavitev možnosti postavitve sončne elektrarne na strehe objektov OŠ Primoža 

Trubarja Velike Lašče 
6. Imenovanje predstavnika Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. 

Janeza Oražma Ribnica 
7. Imenovanje predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji 
8. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 
9. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2021 
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
11. Poročilo župana 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 15. redne seje 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 15. 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 14. redne seje.  
  
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje.  
 
 
Ladka Deterding je predlagala, da se pri Ad 8 popravi dikcija, da se prekine 8. točka in da se 
navede, nadaljuje se 8. točka.   

 
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 gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 
da so se člani na 10. redni seji sestali 14. decembra 2020, kjer so obravnavali štiri točke 
dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo 
okolja in urejanje prostora. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Peter Indihar, je poročal, da so se 
člani na 7. redni seji sestali 15. decembra 2020, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. 
Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so se člani na 12. 
redni seji sestali 16. decembra 2020, kjer so obravnavali pet točk dnevnega reda. Njihova 
vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Matjaž Hočevar, je 
poročal, da so se člani na 7. redni seji sestali 16. decembra 2020, kjer so obravnavali pet točk 
dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
 

Ad 3. in Ad 4. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike 
Lašče ter Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za 
uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob 
Župan je združil razpravo o 3. in 4. točki. Seje se je udeležila tudi Maja Perme iz Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje, ki je predstavila Elaborat o oblikovanju cen. Povedala je, da 
je storitev čiščenja greznic oz. MKČN obvezna gospodarska javna služba, ki se uporabnikom 
zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške izvajanja storitev povezanih 
z greznicami in MKČN v EUR na m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene 
pitne vode in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture in se uporabnikom zaračunava 
glede na dimenzijo obračunskega vodomera. Opisala je tudi postopek določitve cene oskrbe 
s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz 
vodovodnega sistema Rob. 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Tina Kadenšek, mag. Jerica Tomšič 
Lušin, Maja Perme, Matjaž Hočevar, Jakob Jaklič, Rudolf Rupar, Matjaž Gruden. 
 



Dr. Tatjana Devjak se je pridružila seji in se izločila iz glasovanja pri 3. in 4. točki, ker ni bila 
prisotna na predstavitvi.  
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi višine cen storitev 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče.   
  

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče,      NI GLASOVAL – 1 svetnik 
 
Sklep je sprejet. 
  
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno 
vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz 
vodovodnega sistema Rob. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA –9 svetnikov,         PROTI –2 svetnika,     NI GLASOVAL – 1 svetnik 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 5. Predstavitev možnosti postavitve sončne elektrarne na strehe objektov OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče  
Župan je na kratko povedal, kako se je seznanil s predlogom za postavitev sončne elektrarne 
na strehi OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Nato je besedo predal Petru Kumerju, 
predstavniku družbe Enertec d.o.o.. Ta je povedal, da lastnik stavbe odda v najem streho za 
obdobje 25 let in da po 25 letih elektrarna preide v last lastnika objekta – Občine Velike Lašče. 
V nadaljevanju je predstavil Predlog male fotonapetostne (sončne) elektrarne in poslovnega 
sodelovanja.  
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Peter Kumer, 
župan dr. Tadej Malovrh, Matej Rupar, Rudolf Rupar, Matjaž Gruden. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s predlogom poslovnega 
sodelovanja in postavitve male fotonapetostne (sončne) elektrarne na strehi OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče. 
 

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

Ad 6.  Imenovanje predstavnika Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica  
Župan je besedo predal podžupanu, Matjažu Hočevarju, predsedniku komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov sveta traja štiri leta in se predstavnici Občine 



Velike Lašče izteče 20. decembra 2020. Občinski svet Občine Velike Lašče mora v skladu s 
petim odstavkom 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza 
Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 117/08, 30/19) kot ustanovitelj javnega zavoda ponovno 
imenovati enega predstavnika. 
 
 
Predlog sklepa: 

Kot predstavnika ustanovitelja Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica se imenuje: 
 
Barbara Pečnik, Rašica 92, Velike Lašče 
 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba 
lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta. 
 

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

 
 

Ad 7. Imenovanje predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji 

Župan je podžupanu, Matjažu Hočevarju, predsedniku komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predal besedo za predstavitev točke. 2. junija je začel veljati 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, 
82/2020), ki je sedaj vpisan v sodni register. Navedeni odlok v 12. členu  določa sestavo sveta 
zavoda, in sicer ga sestavlja sedem članov, od tega štirje predstavniki ustanovitelja – Občine 
Velike Lašče. Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Velike Lašče na 
predlog komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, od katerih je eden predstavnik odbora 
za gospodarstvo (področje turizma), eden pa predstavnik odbora za družbene dejavnosti 
(področje kulture).   
 
Predlog sklepa: 

V svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji se kot predstavniki ustanovitelja – Občine 

Velike Lašče imenujejo: 

- dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče, predstavnica odbora za družbene 

dejavnosti, 

- Rok Borštnik, Pušče 4a, Velike Lašče, predstavnik odbora za gospodarstvo, 

kmetijstvo in turizem, 

- Sara Košir, Paplerjeva 2, Borovnica, 

- dr. Mateja Kurir, Dvorska vas 37, Velike Lašče. 

Mandat članov sveta zavoda traja 5 (pet) let. Po preteku mandata so člani lahko 
ponovno imenovani. Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja. 
 

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

 
 



Ad 8.  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 
Podžupan Matjaž Hočevar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
je predstavil kandidate in pojasnil, kako naj bi po predlogu komisije potekalo glasovanje. Župan 
je prebral poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani. Okrožno sodišče v Ljubljani je v skladu z 
zakonom o sodiščih v Uradnem listu RS objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike 
porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. Glede na število prebivalcev naj bi Občinski svet 
Občine Velike Lašče predlagal dva kandidata za sodnika porotnika. Kandidata morata 
izpolnjevati pogoje, ki so razvidni iz obrazca izjava kandidata za sodnika porotnika. Podžupan 
je razložil navodila za glasovanje in sicer lahko vsak svetnik glasuje le za dva kandidata. 
Kandidat, ki je dobil večino glasov prisotnih svetnikov, je izbran. V kolikor kandidat ne prejme 
večine glasov, je potreben drugi krog glasovanja, v katerem se glasuje med kandidatoma, ki 
sta prejela največ glasov.  
 
1.krog glasovanja   
 
Kandidat:   št. prejetih glasov:  
 
mag. Zlatko Bešker     2 
Ladka Deterding              10 
Rok Pečnik    5 
Rudolf Rupar     6 
Jože Železnikar   1 
 
V 1. krogu je Ladka Deterding prejela večino glasov prisotnih svetnikov (10/12).  
 
2. krog glasovanja: 
 
Kandidat:   št. prejetih glasov: 
 
Rok Pečnik    5 
Rudolf Rupar    7 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče predlaga Okrožnemu sodišču v Ljubljani 
imenovanje naslednjih kandidatov za sodnika porotnika in zanju podaja mnenje, da sta 
zdravstveno in osebnostno primerna za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti. 

 
1. Ladka Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče   
2. Rudolf Rupar, Poznikovo 11, Velike Lašče 
 

Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 9. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2021 
Župan je besedo predal mag. Jerici Tomšič Lušin, da na kratko predstavi 9. točko. V skladu z 
drugim odstavkom 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini 
Velike Lašče vrednost točke za naslednje leto določi občinski svet s sklepom na predlog 
župana. Predlagana točka se v primerjavi z letom 2020 zviša za 2,23%, kolikor znaša rast 
indeksa gradbenih cen za nizke gradnje v obdobju od 31.12.2019 do 30. 11. 2020 (zadnjih 11 
mesecev). Tako se točka iz vrednosti 0,001872 eurov poveča na vrednost 0,001914 eurov. 

 
Matjaž Gruden je predlagal, da bi naslednje leto poenotili vrednost točke NUSZ za celo 

občino in da se letos zaradi koronavirusa občina vzdrži dviga vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021.  

 



V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, Ladka 
Deterding, Matjaž Hočevar, mag. Jerica Tomšič Lušin, župan dr. Tadej Malovrh, Matej Rupar, 
Srečko Knafelc, dr. Tatjana Devjak, Jakob Jaklič, Tina Jaklič, mag. Jerica Tomšič Lušin 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021 v  višini 0,001914 EUR. 
 
Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – nihče,         PROTI – 12 svetnikov 
 
Sklep ni sprejet. 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da vrednost točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021 ostane na enaki ravni kot vrednost 
točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020. Vrednost točke znaša 
0,001872 EUR. 

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

Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
Podžupan je čestital zaslužnim za označen prehod za pešce čez cesto na Cereji ter 

povedal mnenje o predlogu za pokrajine in Pravilniku o financiranju športne zveze.   
 
Rudolf Rupar je vprašal, če bodo gasilci dobili državna sredstva, ki so ostala Ministrstvu 

za obrambo, zbrane je seznanil tudi z nekaj podatki o železniški progi ter vprašal, kakšne so 
perspektive glede Podružnične osnovne šole v Robu. Mag. Jerica Tomšič Lušin mu je 
pojasnila, kako je s sredstvi ministrstva. Župan pa mu je povedal, kakšni so načrti s šolo v 
Robu.   

 
Jakob Jaklič je vprašal, zakaj v glasilu Trobla ni bil objavljen članek nekaterih svetnikov 

v zvezi s spremembo proračuna za leto 2021 (o Podružnični osnovni šoli Turjak). Župan mu je 
pojasnil razloge. Razpravi so se pridružili tudi Tina Kadenšek, Rudolf Rupar, Srečko Knafelc 
in Peter Indihar.  
 

Matjaž Gruden je predlagal, da bi za sončno elektrarno pridobili še kakšno drugo 
ponudbo. Povedal je, da je zbranim poslal vozni red vlaka Ljubljana-Kočevje in predlagal, da 
se občina odzove nanj, saj je vozni vlak za zaposlene ter dijake in študente čisto neprimeren, 
ker tisti vlaki, ki bi bili za uporabnike zanimivi, ne ustavljajo v Velikih Laščah.  
 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa: 
 
Občinski svet je sprejme sklep, da se mora posredovati informacija na izdelovalca 
voznega reda, da se mora vsak potniški vlak ustaviti v Velikih Laščah.  
 
Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 12 svetnikov         PROTI – nihče, 
 
Sklep je sprejet. 



Ladka Deterding je vprašala, kako je z izkopom peska iz Poslovne cone Ločica. Župan ji je 
pojasnil, kako se bo izračunal volumen izkopane rudnine.  
 
Katarina Gačnik se je v imenu staršev predšolskih otrok občini zahvalila za posredovano 
praznično darilo. 
 
Matej Rupar je vprašal, kako je z igriščem v Robu. Župan mu je pojasnil, da se občina 
dogovarja z Športno zvezo in da zbira ponudbe za koše in gole.  
 
Tino Kadenšek je zanimalo, ali bo občinski svet ponovno glasoval o oprostitvi najemnin 
najemnikov občinskih poslovnih prostorov. Mag. Jerica Tomšič Lušin ji je pojasnila predpisani 
postopek, po katerem se o tem odloča.  
 
Na pobudo župana se bo izvedel javni razpis za gradnjo Podružnične osnovne šole in vrtca 
Turjak, o prispelih  ponudbah bo župan seznanil občinski svet in mu na podlagi najugodnejše 
ponudbe za gradnjo predlagal sprejem rebalansa proračuna za leto 2021. 

 
 

Ad 11. Poročilo župana 
 
Župan je občinski svet seznanil, da je občina dobila spremembo gradbenega dovoljenja za  
gradnjo cestne in komunalne infrastrukture v Poslovni coni Ločica.  
 
Za dva projekta, kozolec na Trubarjevi domačiji in sanacijo skal v vasi Prazniki je izvedel 
pogajanja o ceni ter prejel dve znižani ponudbi.  
 
Projekt pokablitve elektrovoda od Ponikev do železniške postaje v Velikih Laščah je zaključen 
in o tem je tudi zapis v glasilu Trobla. V Trobli je tudi zapis o prevzemu reševalnega vozila, 
nakup katerega je bil predviden z rebalansom proračuna za leto 2020. 
 
Izgradnjo krožišča na glavni cesti na Rašici je v fazi podpisa pogodbe s projektantom krožišča. 
Občina je tega projektanta povezala s projektantom kanalizacije, zato da v krožišče vključi tudi 
možnost kanalizacije oz. čistilne naprave. 
 
Po telefonu se je slišal z županom MOL glede LUR in mu povedal za POŠ Turjak. Zoran 
Janković je dejal, da bo občini Velike Lašče po svojih močeh pomagal, če bo potrebovala 
kakšno pomoč. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 
 


