
 
 
 

 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

19. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 1. julija 2021, 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, 
Matej RUPAR, Rudolf RUPAR 
Odstotni člani občinskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK, Branka PURKAT 
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC 
– občinska uprava, Roman VIRŠEK – občinska uprava, Marija IVANC ČAMPA – občinska 
uprava, mag. Barbara PEČNIK- občinska uprava, Natalija BABIČ – Urbis d.o.o., Marko 
ZAKRAJŠEK - cvetličarstvo ter pogrebne in pokopališke storitve, Zakrajšek Marko s.p., 
koncesionar za pokopališko dejavnost 
 
 

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 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje  
2. Poročilo odborov 
3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2020 in plan dela za 

leto 2021 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu 

za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 5 
5. Opredelitev do študije variant za obvoznico glavne ceste G2 -106 v Velikih Laščah 
6. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče 
7. Odlok o pokopališkem redu na območju občine Velike Lašče 
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
9. Poročilo župana 
 
 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 19. redne seje  
 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.  
 



Glasovanje: 
  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče 

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje.  
  
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 18. redne seje.  
 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 10 svetnikov.         
  ZA – 10 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, statutarno pravna komisija in 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 14. seji sestali 28. junija 2021, kjer so obravnavali pet 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 15. 
seji sestali 29. junija 2021, kjer so obravnavali tri točke 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 9. seji sestali 18. maja 2021, kjer so obravnavali tri točke dnevnega 
reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Predsednica statutarno pravne komisije, Tina Kadenšek je poročala, da so se člani na 7. seji 
sestali 30. junija 2021, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje statutarno pravne komisije. 
 

Ad 3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2020 in plan 
dela za leto 2021 
Koncesionar Marko Zakrajšek s.p. je pripravil finančno poročilo za pokopališča Velike Lašče, 
Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas za leto 2020 in plan dela za leto 2021. Povedal, 
da je bil negativni prenos iz leta 2019 v višini -1.270,68  EUR. Prihodki so znašali 19.355,40  
EUR, odhodki pa 17.229,42 EUR. Razlika med prihodki in odhodki je 855,33 EUR. Obrazložil 
je izvedena dela v preteklem letu ter kratko opisal planirane investicije za leto 2021. Zaradi 
negativnega prenosa so bile v letu 2020 možne le manjše investicije.  
 
Župan je vprašal Romana Virška, kako je z varovalno strehico na zidu pokopališča v Dvorski 
Vasi. Ta mu je odgovoril, da bi bilo možno že v naslednjem letu izvesti sanacijo.  
 
 
 



Predlog sklepa: 
 Potrdi se finančno poročilo za leto 2020 in plan investicij za leto 2021 za 
pokopališča Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA –10 svetnikov,         PROTI –nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem 
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 5 
Marija Ivanc Čampa je na kratko povzela okoliščine, ki so privedle do priprave predlaganega 
odloka. Občina Velike Lašče je v letu 2009 sprejela Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno 
glasilo občina Velike Lašče št. 1/09), sledil je Popravek odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2009), v letu 2016 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje 
za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2016) ter Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 2 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 3/2017) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3 z 
namenom povečanja območja zaradi uskladitve z veljavnim OPN in prilagoditvijo načrtovanih 
prostorskih ureditev območja. Natalija Babič iz družbe URBIS d.o.o. je podrobneje predstavila 
območje sprememb in dopolnitev predlaganega odloka. Spremembe in dopolnitve OPPN 5 se 
nanašajo na spremembo prometne infrastrukture in etapnosti izvedbe OPPN ter s tem 
povezane komunalne ureditve. Spremenjen je način priključevanja na državno cesto G2-106, 
odsek 0261 (Škofljica-Rašica), ki se izvajal v okviru rednih vzdrževalnih del v javno korist. 
Zaradi tega je dovoljena etapna izgradnja tako, da predstavlja prvo etapo izgradnje območje 
na jugovzhodu s priključevanjem kot je razvidno iz grafičnih prilog. V skladu z navedeno 
etapnostjo gradnje se preuredi tudi način za ravnanje in odvajanje odpadnih voda. Dopolnitev 
odloka se nanaša tudi na dodano dejavnost, to je gostinska dejavnost in dejavnosti za šport in 
rekreacijo. Območje SD OPPN zajema del območja že sprejetega OPPN za območje VP 25/1 
Ločica – območje za proizvodne dejavnosti. Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na 
naslednje funkcionalne enote: F1, F2, F3, F4, F5, F6 in F7. Namembnost je določena glede 
na funkcionalne enote. V vseh funkcionalnih enotah, razen na območju funkcionalne enote F7, 
so dovoljene poslovne in skladiščne dejavnosti. Znotraj funkcionalne enote urejanja F1 in F2 
so poleg teh dejavnosti dovoljene še trgovske, gostinske in druge storitvene dejavnosti. S 
spremembami in dopolnitvami so predlagane dodatne tolerance, ki se nanašajo na podrobne 
izvedbene pogoje pri umeščanju objektov v posameznih enotah urejanja in uskladitev le teh z 
grafičnim delom OPPN. Območji funkcionalnih enot F5 in F6 se združita v enotno funkcionalno 
enoto F5 zaradi prilagoditve OPPN dejanskemu stanju parcelacije in že pridobljenemu 
dovoljenju za posege v prostor. Temu so prilagojene tudi prometne rešitve in rešitve 
infrastrukture.  Ukinejo se ceste C6, C7 in C8, cesta C5 pa predstavlja gozdno cesto, ki se 
prestavi z obstoječe nekoliko vzhodneje zaradi regulacije vodotoka. Vse rešitve so usklajene 
z izdelano tehnično dokumentacijo (DGD). Območje v F5, kjer je na severovzhodu načrtovan 
zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, se razširi s centrom ponovne uporabe. V 
kartografskem delu se tako spremenijo arhitekturno urbanistični pogoji. 
 
 
Župan je vprašal, če je ob meteornem odvodniku še kaj prostora z gradnjo. Natalija Babič je 
odgovorila, da je.  
 



V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Natalija Babič, 
župan dr. Tadej Malovrh, Matjaž Gruden, Marija Ivanc Čampa, Peter Indihar 
 
Srečo Knafelc je zapustil sejo ob 19.50.uri.  
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 
Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5. 
 

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

Ad 5. Opredelitev do študije variant za obvoznico glavne ceste G2 -106 v Velikih Laščah 
Župan je predstavil okoliščine, ki so privedle do predloga za obvoznico glavne ceste G2 -106 
v Velikih Laščah. Občina Velike Lašče je dne 26. 3. 2021 prejela vlogo Ministrstva za okolje in 
prostor za pridobitev mnenja k dopolnjeni študiji variant ter okoljskemu poročilu k državnemu 
prostorskemu načrtu za obvoznico Velike Lašče z vidika izvajanja lokalnih javnih služb ter 
druge predloge in pripombe, v skladu s četrtim odstavkom 88. člena ZUrep – 2. Kot lokalni 
nosilec urejanja prostora je občina po javni razpravi, ki je potekala 21. 4. 2021 ter po 8. dopisni 
seji Občinskega sveta Občine Velike Lašče podala mnenje, da nobena izmed predlaganih 
variant ni sprejemljiva. Glede na predstavljena mnenja občanov na javni razpravi je bil dosežen 
dogovor o ustanovitvi ože skupine zainteresiranih občanov, ki bo pripravila usklajen predlog 
trase predvidene obvoznice Velike Lašče. Občinski svet naj bi se potem na seji opredelil do 
tako pridobljenega usklajenega predloga krajanov in DRSI. Ožjo skupino sestavljajo po trije 
predstavniki krajevnih odborov Male Lašče, Retje, Velike Lašče, predstavniki občinske uprave 
ter župana.  
 
Sestanek ožje skupine se je skupaj s predstavniki DRSI sestal dne 17. 6. 2021 v prostorih 
Občine Velike Lašče. Člani ožje skupine predstavnikov krajevnih odborov so predstavili 
povsem nov predlog trase. S tem predlogom so se strinjali vsi prisotni člani skupine. 
 
Predstavniki DRSI so utemeljili nesprejemljivost povsem nove ideje, saj gre za povsem 
drugačno rešitev od katerekoli doslej predlagane variante. Le-ta ne predstavlja več obvoznice 
temveč povsem novo cesto, kar pa ni v skladu z državno strategijo. Obenem so bili mnenja, 
da je rešitev sicer dobra, vendar ne bi izpolnjevala pogoja ekonomske upravičenosti. Dogovorili 
so se, da se predstavljeni predlog članov skupine s strani Občine posreduje na Direkcijo, ki se 
formalno opredeli do predlagane rešitve. 
 
Župan je povedal, da v primeru sprejetja variante g. Alojza Cimermana ne bo možno zgraditi 
krožišča na Rašici.  
 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Matjaž Hočevar, župan 
dr. Tadej Malovrh, Matjaž Gruden, Ladka Deterding, Peter Indihar, Jakob Jaklič, Tina 
Kadenšek 
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče se opredeli do študije variant za obvoznico 
glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah, pri čemer se ne strinja z nobeno od predlaganih 
variant, predvsem pa ne z varianto V2/V7 in kot najustreznejšo varianto podpre predlog 
pobočne variante obvoznice, ki jo je dne 17. 6. 2021 na usklajevalnem sestanku z DRSI 
predlagal  Alojzij Cimerman; varianta poteka od Turjaka do Dolnjih Retij. 



 
Ker predlagana pobočna varianta ni v območju DPN obvoznice Velike Lašče, naj 

se jo uvrsti skupaj s posodobitvijo železniške proge proti Dolenjski v nov DPN. 
 

Srečo Knafelc se je ponovno pridružil seji ob 20.05.  
 
 

 
Glasovanje: 

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

 

Ad 6. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče 
Mag. Barbara Pečnik je na kratko predstavila odlok. S tem odlokom se določijo javni interes v 
športu, mehanizmi za njegovo uresničevanje ter organi, ki so v Občini Velike Lašče (v 
nadaljevanju: občina) pristojni za uresničevanje javnega interesa v okviru letnega programa 
športa. Sedaj veljavni Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/11), ni 
usklajen z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17). Zakon o športu v svojem 16. členu 
zavezuje lokalne skupnosti, da z občinskim odlokom podrobneje opredelijo postopek priprave, 
sprejemanja in spremljanja izvajanja letnega programa športa v občini. Veljavni Pravilnik ne 
zadošča več usmeritvam, ki jih je začrtal Zakon o športu. Temeljni namen sprejema 
omenjenega odloka je uskladitev z zakonskimi določbami in operativnimi cilji, kot jih narekujejo 
dokumenti na nivoju države.  
 
Odlok je pregledala tudi statutarno pravna komisija.  
 
Katarino Gačnik je zanimalo, ali se na javni razpis lahko prijavi tudi športno društvo, ki ni del 
športne zveze. Mag. Barbara Pečnik je povedala, da lahko, če le ima registrirano dejavnost, ki 
jo določa odlok. 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o postopku sofinanciranja 
letnega programa športa v občini Velike Lašče. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 7. Odlok o pokopališkem redu na območju občine Velike Lašče 
Roman Viršek je predstavil odlok. Za sprejem predloženega odloka je podlaga v 4. člena 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), ki določa, da 
Občina sprejme pokopališki red in opredeli njegovo dejavnost. Trenutno veljavni odlok, ki ureja 
pokopališko dejavnost je Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
na območju Občine Velike Lašče (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1998), ki pa ni 
ustrezen glede na določila Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet leta 
2016. 
 
Sprejem Odloka o pokopališkem redu na območju občine Velike Lašče ne bo dodatno 
obremenil proračuna. Občina ima že sedaj zagotovljena sredstva vezane na opravljanje 



pokopališke dejavnosti, investicijsko vzdrževanje pokopališč in plačilo pogreba, kadar je v 
skladu z zakonom plačnik Občina.                                                                                                 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o pokopališkem redu na 
območju občine Velike Lašče. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

Ad 8.Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
Tina Kadenšek je vprašala, ali lahko zbirni center za odpadke ponovno obratuje tudi ob sredah. 
Marija Ivanc Čampa ji je odgovorila, da zbirni center sedaj deluje v zmanjšanem obsegu zaradi 
poletja in zaradi gradnje POŠ in vrtca Turjak. Pred časom je bil poleti odprt ob sredah in 
sobotah, kljub temu pa je večina ljudi odpadke rajši pripeljala ob sobotah. Povprašala bo na 
Snagi, ali lahko zbiralni center obratuje tudi ob sredah. Ladka Deterding je predlagala, da bi v 
tem primeru informacijo javno objavili v Trobli. Mag. Jerica Tomšič Lušin, je dejala, da v 
zbirnem centru pogosto pride do kraje odpadnega materiala, dato želi Snaga odpadke čim 
manj časa zadrževati na lokaciji. Peter Indihar je predlagal, da bi bil zbirni center odprt ob 
petkih in sobotah. Župan se je s predlogom strinjal in predlagal, da se pri Snagi opravi 
poizvedba, ali je možno obratovanje podaljšati, in sicer na petek popoldne in soboto dopoldne.  
 
 

Ad 9. Poročilo župana 
 
Župan je povedal, da v Poslovni coni Ločica poteka gradnja meteornega odvodnika, vendar 
gre malo počasneje zaradi prehude vročine. Upa, da bo Občina tam lahko kmalu začela graditi 
zbirni center. Izvajalec gradnje POŠ in vrtca Turjak še ni izstavil nobenega računa, kljub temu, 
da že nekaj časa gradijo. Pri prenovljenem kozolcu na Trubarjevi domačiji je potrebno narediti 
klančino, da ne bo prišlo do poplav. Dogodek »Peti inu obstati« je naredil dober vris med 
obiskovalci. Povedal je, da Trobla izhaja tudi v spletni obliki, vendar ugotavlja, da se informacije 
med občane ne razširijo tako, kot bi želeli. Predlagal je, da bi pomembnejše informacije obešali 
kar v gostilne, da dosežejo čim več občanov.  
 
Rudi Rupar je zapustil sejo ob 21.10 uri. 
 
Župan je zbranim zaželel lepe počitnice in naj pazijo na zdravje.  
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


