
 
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

16. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v petek, 26. februarja 2021, 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, Nika Perovšek - 
občinska uprava, Suzana Petrič - občinska uprava, Nina TEKAVEC – občinska uprava, Nik 
Janeš – Občina Ribnica  
 

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 15. redne seje in 1. izredne seje 
2. Poročilo odborov 
3. Potrditev novelacije investicijskega programa za gradnjo POŠ in vrtca Turjak 
4. Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 - I 
5. Obnova ceste Škrlovica – Zlati Rep  
6. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče 
7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
8. Poročilo župana 

 
 
 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 16. redne seje 
 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 16. 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 15. redne seje in 1. izredne seje.  
  
Predlog sklepa: 
Potrdita se zapisnik 15. redne seje in 1. izredne 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 gospodarstvo, kmetijstvo in odbor za finance. 
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 
da so se člani na 11. redni seji sestali 24. februarja 2021, kjer so obravnavali sedem 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 se člani na 13. 
redni seji sestali 24. februarja 2021, kjer so obravnavali šest točk 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 8. redni seji 
sestali 24. februarja 2021, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje odbora za finance. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Peter Indihar, je poročal, da so se 
člani na 8. redni seji sestali 24. februarja 2021, kjer so obravnavali pet točk dnevnega reda. 
Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. 
 
 

Ad 3. Potrditev novelacije investicijskega programa za gradnjo POŠ in vrtca Turjak 
Župan je besedo predal Niki Perovšek, ki je predstavila novelacijo investicijskega programa 
(IP) za gradnjo POŠ in vrtca Turjak. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ določa, da je za fazo načrtovane 
investicije POŠ in vrtca Turjak potrebno izdelati novelacijo investicijskega programa. S 
sprejetjem novelacije IP Občina Velike Lašče potrjuje, da ima zaprto finančno konstrukcijo, 
vključno z upoštevanjem pričakovanih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) in sredstev, ki jih občina načrtuje pridobiti iz drugih virov ter se lahko prijavi na javni 
razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 
2021 – 2024. Nova skupna ocena celotne investicije, pripravljena na podlagi pridobljene 
najugodnejše ponudbe in ocene drugih stroškov je 3.350.000,00 EUR (z DDV), ob predvideni 
realizaciji v letih 2021 - 2023.  
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o potrditvi novelacije IP za 
gradnjo POŠ in vrtca Turjak ter v NRP 2021 - 2024 uvrsti projekt z vrednostjo 
3.350.000,00 EUR, v variantah financiranja z lastnimi sredstvi ali lastna sredstvi in 
pričakovanimi sredstvi MIZŠ ter Eko sklada. 
 



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

 

Ad 4. Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 - I  
Župan je na kratko predstavil Rebalans in prikazal zadolženost občine s krediti skozi leta. 
Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 je potreben zaradi spremembe 
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna in zaradi spremembe načrtovanih odhodkov za 
leto 2021.  Investicija gradnje POŠ in vrtca Turjak se iz leta 2020 prestavlja v leto 2021, zato 
se bo občina v letu 2021 predvidoma zadolžila za 2.000.000 EUR.  
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri sta sodelovala: Matjaž Gruden, župan dr. 
Tadej Malovrh 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu poračuna 
Občine Velike Lašče za leto 2021 – I 
 

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

Ad 5. Obnova ceste Škrlovica – Zlati Rep  
Župan je besedo predal predstavniku Občine Ribnica, Niku Janešu, da predstavi predlog. 
Občina Ribnica namerava v letošnjem letu pristopiti k obnovi nekategorizirane ceste Škrlovica 
— Zlati Rep, ki v pretežnem delu poteka po občini Velike Lašče. Prebivalci naselja Zlati Rep 
omenjeno cesto namreč uporabljajo kot primarno povezavo do glavne državne ceste (G2 106), 
saj je nekoliko krajša od sicer kategorizirane cestne povezave na južni strani naselja. V ta 
namen je Občina Ribnica Občino Velike Lašče seznanila z namero asfaltiranja, ter predlagala 
sklenitev sporazuma, ki ga opredeljuje priloženo gradivo. Predmetna obstoječa cesta Škrlovica 
— Zlati Rep je trenutno makedamska poljska pot in poteka v večji meri po občini Velike Lašče. 
Načrtovana investicija zajema utrditev, razširitev ter asfaltiranje nekategorizirane javne poti v 
skupi dolžini približno 700m, od katere po Občini Velike Lašče poteka približno 600 metrov. 
Ključne dileme pri izvedbi investicije so delitev stroškov med občinama ter kasnejše 
vzdrževanje in izvajanje zimske službe na nekategorizirani cesti. Z asfaltiranjem ceste bi se 
prebivalcem naselja Zlati Rep omogočilo boljše pogoje bivanja ter krajšo povezavo do glavne 
državne ceste. Finančne posledice so odvisne od dogovora glede financiranja predlagane 
investicije. 
 
Rudolf Rupar še enkrat predstavil predlog Odbora za komunalo.  
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Jakob Jaklič, župan dr. Tadej 
Malovrh, Rudolf Rupar, Nik Janeš, Ladka Deterding, Matjaž Hočevar 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s predlogom Občine Ribnica za sklenitev 
sporazuma o sodelovanju pri asfaltiranju ceste Škrlovica – Zlati Rep. Občina Ribnica v 
celoti financira investicijo in poskrbi za pripravljalna dejanja. Občina Velike Lašče 
nikakor ne prevzame stroškov kasnejšega vzdrževanja ceste Škrlovica - Zlati Rep. 



 
Glasovanje: 

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

 

Ad 6.Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče 
Župan je besedo predal direktorici občinske uprave. Sedaj veljavni Odlok o dodeljevanju 
denarnih socialnih pomoči določa, da postopek dodeljevanja pomoči vodi Center za socialno 
delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič Rudnik. Občina Velike Lašče je imela vključno za leto 2020 
s centrom sklenjeno letno pogodbo. Ker stroški vodenja postopkov dodeljevanja pomoči 
naraščajo, želi Občina zmanjšati stroške s spremembo odloka, pri čemer bi po novem vodila 
postopke sama občinska uprava. V letu 2020 je bil strošek Občine po pogodbi s Centrom za 
socialno delo Ljubljana za vodenje postopka dodelitve denarne pomoči 604,91 Eur.  V 
letošnjem letu smo dobili s strani Centra za socialno delo predlog nove pogodbe, v katerem 
pa je ta strošek narasel na 955,92 Eur. Glede na to, da je Občina v lanskem letu izplačala 7 
denarnih pomoči v skupni vrednosti 1.050,00 Eur, se zdi veliko bolj smiselno, da vodi postopke 
dodelitve občinska uprava. Namesto tega se poviša zneske denarnih pomoči upravičencem. 
S sprejetjem novega Odloka o dodeljevanju denarnih pomoči bo Občina Velike Lašče bolj 
racionalno razpolagala s sredstvi za socialne pomoči. Več denarja se bo lahko porabilo za 
izplačilo denarnih pomoči, manj pa bo stroškov samega postopka. Po sprejetju novega odloka 
se sredstva za denarne pomoči ne povišajo, spremeni se le namenskost plačil. 
 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Tina Kadenšek, mag. Jerica Tomšič 
Lušin, Matjaž Gruden, Rudolf Rupar, Matjaž Hočevar 
 
Tina Kadenšek je predlagala, da pred sprejetjem odlok pregleda še statutarno pravna komisija. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče se je seznanil s predlogom Odloka o dodeljevanju 
denarnih pomoči v Občini Velike Lašče. Pred sprejemom naj predlog odloka obravnava 
statutarno pravna komisija, nato bo občinski svet o odloku glasoval na dopisni seji.  
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 12 svetnikov.  
  ZA – 6 svetnikov,         PROTI – 6 svetnikov 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
Ladka Deterding, Srečko Knafelc, Rudolf Rupar, Matjaž Hočevar so razpravljali o objavah v 
medijih v zvezi z rebalansom proračuna. 
 

 

Ad 8.Poročilo župana 
 
Župan je zbrane seznanil s predlogom Direkcije za infrastrukturo, da bi v mesecu marcu 
predstavili 2. študijo variant obvoznice, ki bo potekala skozi Velike Lašče. Predstavitev bo v 
šolski športni dvorani. Župani občin ob razvojni osi 3A so imeli sestanek na katerem so se 
pogovarjali o aktualnem predlogu poteka trase. Do konca meseca marca bo v Poslovni coni 
Ločica izdelan meteorni odvodnik z velikim zadrževalnikom, čemur bo potem sledilo 
pridobivanje uporabnega dovoljenja. Kopanje rudnine pa bo končano do meseca maja. 



Seznanil jih je tudi, kako je z drugim delom poslovne cone, ki še ni projektiran. Prisoten je bil 
na ustanovni seji Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Pred dnevom Zemlje bo občinska čistilna 
akcija, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Glede pridobivanja statusa spomenika 
državnega pomena za Trubarjevo domačijo ima Občina podporo vsaj enega člana v državnem 
svetu, poslanca Dejana Židana in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prihodnji teden bo 
sestanek za pričetek obnove kozolca na Trubarjevi domačiji. Občina je projekt prijavila na javni 
razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne 
dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22). 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


