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 Z  A  P  I  S  N  I  K  

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 28. januarja 2021 ob 19. uri preko videokonferenčnega sistema 

 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, 
Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko KNAFELC, 
Branka PURKAT, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR 
Odstotni člani občinskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK 
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC 
– občinska uprava, mag. Barbara PEČNIK - občinska uprava, Roman VIRŠEK - 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 novelacije investicijskega programa za projekt Rekonstrukcija kozolca na 
Trubarjevi domačiji 

2. Sklep  št. 1. o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 in NRP 
 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 1. izredne seje 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.  
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 
 

Ad 1. Potrditev novelacije investicijskega programa za projekt Rekonstrukcija kozolca 
na Trubarjevi domačiji 
Župan je besedo predal Barbari Pečnik, da predstavi točko. Povedala je, da je potrjen sklep o 
potrditvi investicijske dokumentacije za projekt potreben zaradi prijave na Javni razpis za izbor 
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 
sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22). Občina Velike Lašče se lahko prijavi 
na razpis za 1. sklop: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin 



nepremičnih spomenikov in njihovih delov. Dokument identifikacije investicijskega projekta je 
bil narejen 29. novembra 2019 kot podlaga za uvrstitev projekta v proračun za leti 2020 in 
2021. Na podlagi predračunov in predvidenega sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo je 
bila narejena novelacija investicijske dokumentacije. S sprejetjem novelacije investicijske 
dokumentacije se Občina Velike Lašče lahko prijavi na omenjen razpis in vsaj v deležu pridobi 
državna sredstva za omenjeno investicijo. Nova skupna ocena celotne investicije, pripravljena 
na podlagi pridobljenih predračunov je 93.249,98 EUR (z DDV). Ocenjena vrednost prijavljenih 
del na razpis je 26. 052,71 (z DDV). V primeru uspešnosti prijave je sofinancerki delež do 50% 
prijavljenih sredstev. Povedala je še, da je Občina že zbirala ponudbe za izvajalce projekta, 
zato je lahko pri oceni uporabila resnično tržno vrednost. Župan je spomnil zbrane, da je bila 
projektantka povabljena na sestanek z občinskimi svetniki, na katerem so skupaj pregledali 
dokumentacijo. Dodal je še, da so s pogajanji s ponudniki uspešno znižali ponujene cene in 
da je že izdano gradbeno dovoljenje. Tako so izpolnjeni vsi pogoji za prijavo na omenjeni 
razpis. Povedal je, da so sredstva, ki jih ponuja ministrstvo, evropska. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o potrditvi novelacije 
investicijske dokumentacije za projekt Rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji. 
  

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

Ad 2. Sklep  št. 1. o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 in NRP 

Župan je povabil zaposlene v občinski upravi, da predstavijo posamezne projekte. Župan je 
povabil Jerico Tomšič Lušin in Romana Virška, da predstavita projekte.  
 
Roman Viršek je povedal, da je bilo v proračunu za leto 2020 predvideno Sofinanciranje 
izvedbe pločnika za pešce ob  G2 106. Izvajalec je šele v mesecu decembru 2020 začel z 
izvedbo del, zato projekt ni bil realiziran v letu 2020 in se prestavlja v leto 2021 v enakem 
obsegu (15.000 EUR). 7% celotnega pločnika financira občina – t.j. do 15.000 EUR. Meseca 
aprila 2021 naj bi bil projekt zaključen. Župan je še dodal, da sredstva za leto 2021 niso bila 
predvidena, ker bi moral biti projekt zaključen lansko leto.  
 
Barbara Pečnik je projekt Rekonstrukcije kozolca na Trubarjevi domačiji predstavila v prejšnji 
točki.  
 
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se projekt Stanovanje šolska ulica se že več let uvršča v 
proračun. Na večstanovanjskem objektu Šolska ulica 7 je nujna obnova strehe. Občina Velike 
Lašče je lastnik enega od šestih stanovanj, ostali lastniki stanovanj pa do leta 2021 glede 
izvedbe investicije niso bili soglasni. Proračunska postavka je za uspešno realizacijo projekta 
potrebno uvrstiti v proračun za leto 2021.  
 
Glede projekta Obnove stanovanja na Šolski ulici 3 pa je povedala, da je Občina Velike Lašče 
v letu 2020 od Ministrstva za notranje zadeve na Šolski ulici 3 odkupila prostore nekdanje 
policije. Prostori v stanovanjskem bloku obsegajo garsonjero in stanovanje in so potrebni 
temeljite obnove (menjava oken, vrat, elektro instalacij, ureditev ogrevanja, notranja izolacija 
zunanjih sten, obnova podov, obnova kopalnic). Stanovanje je predvideno za menjavo s hišo 
in parcelo pri Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče. Lastnik hiše želi, da Občina resno 
pristopi k projektu in se menjava izvede v letošnjem letu. Garsonjero bo Občina vključila med 
občinska stanovanja in jo oddajala. 
 
Sprememba proračuna je potrebna zaradi naštetih investicij, da se lahko prične z izvedbo del.  



 
Predlog sklepa: 
 Sprejme se sklep št. 1. o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 
2021 in NRP.  

Glasovanje: 
  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 1o svetnikov,         PROTI – nihče,      NI GLASOVAL – 1 svetnik 
 
Sklep je sprejet. 
  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Župan je še predal besedo direktorici občinske uprave, ki je zbranim povedala, da morajo 
občinski sveti do 1. marca 2021 podati predloge k predlogu za razdelitev Republike Slovenije 
na pokrajine. Svetniki naj si pregledajo  gradivo in sporočijo na Občino, če želijo, da jim 
predstavnik državnega sveta podrobneje predstavi predlog za razdelitev RS na pokrajine. 
Župan je predlagal, da bi imeli kolegij župana, na katerem bi obravnavali ta predlog. Občinski 
svetniki so se strinjali s predlogom. 
 
Župan je zbranim še na kratko povzel predviden dnevni red za naslednjo redno sejo 
občinskega sveta ter jih seznanil, da sta bila z najemnikom Turjaškega gradu na sestanku na 
Ministrstvu za kulturo, kjer so se dogovorili, da občina in najemnik pripravita strateški načrt za 
obnovo dela dela gradu, ki še ni prenovljen.  
 
 
Seja se je zaključila ob 19.45 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


