
 
 
 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 22. julija 2021 ob 20. uri preko videokonferenčnega sistema 

 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, 
Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, Branka PURKAT, Matej 
RUPAR, Rudolf RUPAR 
Odstotni člani občinskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK, Srečko KNAFELC, 
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC 
– občinska uprava, Suzana PETRIČ - 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 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  

1. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2021 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest – druga 

obravnava 
 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 2. izredne seje 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.  
 

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

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 
 

Ad 1. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2021 
Župan je v skladu z Zakonom o javnih financah, Statutom Občine Velike Lašče in Odlokom o 
proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 dolžan vsako leto v mesecu juliju poročati 
občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Na kratko je 
predstavil projekte: pričetek gradnje Podružnične šole in vrtca v Turjaku; investicija v 
zdravstveni dom; projektiranje kuhinje OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in kanalizacije; 
izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ločica. V obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 
2021 so prihodki v proračunu Občine Velike Lašče v okviru predvidene realizacije. Ker je bila 



večina predvidenih investicij v prvem polletju šele v začetni fazi oziroma v pripravi, so odhodki 
v prvem polletju nižji od 50 %. Nato je povabil Suzano Petrič, da podrobneje predstavi polletno 
poročilo.  
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna občine za leto 2021.  
 
Glasovanje: 
  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

Ad 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest – 

druga obravnava 
Župan predal besedo mag. Jerici Tomšič Lušin, ki je povedala, da je občinski svet na 17. redni 
seji že obravnaval predlog spremembe odloka. Takrat je Rudolf Rupar podal predlog, da bi 
kategorizirali tudi odsek na Plosovem na hišni št. 3, kar je Občina tudi storila in dopolnila odlok 
še s tem predlogom. Občina je prejela manjkajoče soglasje DRSI in sedaj je odlok zrel za 
sprejem.  
 
Predlog sklepa: 
  Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o kategorizaciji občinskih cest. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
  
 
 
 
Župan je svetnikom zaželel lep dopust.  
 
 
Seja se je zaključila ob 20.20 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


