
 
 
 

 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

20. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 23. septembra 2021, ob 18.00 uri preko videokonferenčnega 

sistema 
 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, 
Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Matej RUPAR, Rudolf 
RUPAR, Branka PURKART 
Odstotni člani občinskega sveta: Katarina GAČNIK 
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC 
– občinska uprava, Nika PEROVŠEK – občinska uprava, mag. Barbara PEČNIK- občinska 
uprava, Gvido MODRIJAN - Structura d.o.o.   
 

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 19. redne seje in 2. izredne seje 
2. Poročilo odborov 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 

Občini Velike Lašče 
4. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji 
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica 

in Velike Lašče – druga obravnava  
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike 

Lašče  in Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla 
7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2021 
8. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo 

prostorov v lasti Občine Velike Lašče 
9. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 
10. Sklep o izločitvi župana iz postopka menjave zemljišč in pooblastilu podžupana ter izbris 

zaznambe javnega dobra  
11. Dopolnitev  letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leti   

2020 in 2021 
12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
13. Poročilo župana 
 
 
 



Župan je dal na glasovanje dnevni red 20. redne seje  
 
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se dnevni red 20. 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 19. redne seje in 2. izredne seje  
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 19. redne seje in 2. izredne 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  
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 
da so se člani na 15. seji sestali 20. 9. 2021, kjer so obravnavali osem 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 16. 
seji sestali 22. septembra 2021, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina 
je razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 
Na sejo je prišla Tina Kadenšek. 
 
Predsednica statutarno pravne komisije, Tina Kadenšek je poročala, da so se člani na 2. 
dopisni seji sestali 19. septembra 2021, kjer so obravnavali eno točko dnevnega reda. Njihova 
vsebina je razvidna iz zapisnika seje statutarno pravne komisije. 
 

Ad 3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v Občini Velike Lašče 
3. točka se prestavi na kasnejši čas, ko bo prisoten poročevalec. 
 

 

Ad 4. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi 
kraji (JZTK) 
Občina Velike Lašče je dne 21. 5. 2020 sprejela Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo 
in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, št. 82/20; v nadaljevanju: Odlok). Na podlagi 22. 
člena omenjenega Odloka je župan brez javnega razpisa za 6 mesecev s sklepom št. 100-
0041/2020-1 z dne 1. 10. 2020 imenoval prvega vršilca dolžnosti direktorja Matjaža Grudna in 
njegov mandat s sklepom št. 100-0041/2020-1 z dne 31. 3. 2021 podaljšal imenovanja 
direktorja zavoda, vendar najdlje do 1. 10. 2021. Občinska uprava Občine Velike Lašče je 



skladno s četrtim odstavkom 23. člena Odloka dne 21. 5. 2021 v razglasnem delu Uradnega 
lista RS št. 81/21 objavila javni razpis za zasedbo mesta direktorja Javnega zavoda za kulturo 
in turizem Trubarjevi kraji. 
 
Matjaž Hočevar, predsednik komisije za mandatna vprašanja je povedal, da je na razpis v 
roku, to je do 5. junija 2021, prispela le vloga kandidata Matjaža Grudna. Komisija je ugotovila, 
da je vloga pravočasna, popolna in da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ter pozvala Svet 
Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji, da v skladu z odlokom poda mnenje o 
kandidatu Matjažu Grudnu. Svet zavoda je vlogo obravnaval na 1. korespondenčni seji in podal 
pozitivno mnenje o kandidatu Matjažu Grudnu in podprl tudi k vlogi priložen program za 
vodenje zavoda Trubarjevi kraji. 
 
Matjaž Gruden je povedal, da naj JZTK razumejo kot del občinske uprave. Nekateri zaposleni 
z Občine, ki delajo na področju kulture in turizma, bodo sedaj ta dela opravljali na JZTK. 
Prednostne naloge zavoda so: pridobitev muzejskega statusa in statusa državnega 
spomenika, pridobitev sredstev ter se organizacijsko povezovanje z drugimi muzeji.  
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o imenovanju Matjaža Grudna 
za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji 
 

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

Ad 5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, 
Sodražica in Velike Lašče – druga obravnava  
Župan predal besedo mag. Jerici Tomšič Lušin, ki povedala, da je predlog odloka predhodno 
obravnavala statutarno pravna komisija in k odloku podala nekaj predlogov za popravke. Vse 
predloge so sprejele tudi ostale tri občine. Odlok morajo v enakem besedilu sprejeti vse štiri 
občine ustanoviteljice; nato ga Občina Ribnica pošlje v Uradni list RS v objavo in potem stopi 
v veljavo.  
 
Tina Kadenšek je pohvalila statutarno pravno komisijo, da glede na to, da so ostale občine 
sprejele spremembe, dobro dela. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče. 

 
Glasovanje: 

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

 

Ad 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila Občine 
Velike Lašče  in Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla 
Mag. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da s predlogom odloka Občina sledi ugotovitvam 
računskega in ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je brezplačno oglaševanje političnih strank 
v občinskih glasilih nezakonito. Lokalne skupnosti sicer financirajo politične stranke. Občina 
Velike Lašče iz proračuna političnim strankam nameni okoli 14.000,00 EUR letno. Povzela je 
dosedanjo ureditev, in sicer je Občina dne 27. januarja 2011 sprejela Odlok o izdajanju 



občinskega glasila Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2011). Ta 
v svojem 20. členu določa, da imajo vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih 
volitvah v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo enako velik brezplačen prostor 
določen s cenikom reklam in drugih objav v občinskem glasilu. Za dodatna besedila pa se le-
ta zaračunavajo po veljavnem ceniku reklam in drugih objav v občinskem glasilu.  Sprememba 
odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče se nanaša na črtanje členov, ki 
omogočajo brezplačno objavo političnih strank v času volilne in referendumske kampanje.  
 
Sprememba cenika objav v občinskem glasilu izrecno določa, da cenik zajema že oblikovane 
oglase, določa dimenzije oglasov, glede na potrebe oglaševalcev je dodan oglas v velikosti 
šestnajstine strani, pri zahvalah, čestitkah in malih oglasih je dodan možni obseg besedila, 
črtan je cenik za črnobele reklame. Iz cenika je črtana možnost brezplačnih objav za politične 
stranke in na novo določen največji obseg objave posamezne liste ali kandidata v času volilne 
kampanje. 
 
Župan je podal predlog za spremembo 4. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine 
Velike Lašče. Razlog za predlog spremembe so rezultati ankete, ki je bila objavljena v Trobli, 
na podlagi katere bi izvedeli, kolikšna je branost Troble. Povedal je, da so bili rezultati ankete 
zaskrbljujoči, saj se je odzvalo premalo ljudi. Župan je tako predlagal, da bi se gospodinjstva 
prijavila, da prejemajo brezplačno Troblo in bi tako zmanjšali stroške tiska.  
 
 

Predlog spremembe: 

 
»4. člen Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 1/2011) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v 
tiskani obliki brezplačno prejemajo tista gospodinjstva na območju občine Velike 
Lašče, ki so nanj naročena. Glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh 
Občine Velike Lašče. Glasilo izhaja praviloma sedemkrat letno, lahko pa izide tudi kot 
dvojna ali izredna številka.«   
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Peter Indihar, 
Rudolf Rupar, Jakob Jaklič, Srečo Knafelc, dr. Tatjana Devjak, Matjaž Hočevar, Matej Rupar 
 
Občinski svetniki niso podprli županovega predloga za spremembo 4. člena odloka.  
 
Župan je prosil zbrane, naj se pozanimajo, koliko ljudje berejo Troblo. 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme: 
- Odlok o spremembah Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike 

Lašče, 
- Cenik že oblikovanih oglasov, reklam in drugih promocijskih objav v občinskem 

glasilu Trobla. 
 

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



Ad 3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v Občini Velike Lašče 
Župan besedo predal poročevalcu Gvidu Modrijanu iz družbe Structura d.o.o., da predstavi 
predlog odloka, ki ga je za Občino pripravila navedena družba. Odlok mora občina sprejeti 
zaradi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), ki določa, da morajo občine občinsko zakonodajo 
v zvezi z odmero komunalnega prispevka v predpisanem roku uskladiti z določbami 
omenjenega zakona. Občina odmero komunalnega prispevka določa na podlagi vrednosti, ki 
jih predpisuje državni pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme. Poročevalec je spremembe predstavil tudi na 
primerih. Predlog odloka določa zvišanje komunalnega prispevka med 5 in 10%, vendar ne iz 
naslova višanja standarda, temveč iz razloga uskladitve z rastjo cen (inflacijo). Za kanalizacijo 
se komunalni prispevek ne obračuna, ker občina nima kanalizacije.  
 
Občina že ima obstoječi Odlok o obračunu komunalnega prispevka za območje celotne občine 
iz leta 2013, ki je bil dopolnjen leta 2016 in na podlagi katerega obračunava komunalni 
prispevek. Navedeni odlok se ukinja in nadomešča z novim odlokom, ki je predmet obravnave. 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Jakob Jaklič, Gvido 
Modrijan, mag. Jerica Tomšič Lušin. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Velike Lašče 

 
Glasovanje: 

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

Ad 7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2021  
Mag. Barbara Pečnik je predstavila Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2021 
(LPŠ), ki ga mora občina sprejeti skladno s 6. členom Odloka o postopku sofinanciranja 
letnega programa športa v občini Velike Lašče, kateri določa programe, vrsto dejavnosti in 
obseg sredstev. LPŠ sprejme Občina po predhodnem mnenju občinske športne zveze. LPŠ 
zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembne in perspektivne za občino ter 
predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v občini. Z letnim programom športa se 
opredeli, katere programe bo občina sofinancirala v letu 2021. Športna zveza Velike Lašče je 
program potrdila 9. septembra 2021.  
 
Cilj sprejetja LPŠ  je zagotavljanje nemotenega delovanja izvajalcev športnih programov in s 
tem spodbujanje športne dejavnosti v občini, povečanje števila udeležencev v programih 
športa, izboljšanje športnega prostora z novimi površinami in vzdrževanje obstoječih. 
 
Sredstva v višini 76.500 EUR se razporedi za: 
18081 - preplastitev igrišč: 7.000,00 EUR, 
18082 – sofinanciranje drugih programov športa: 5.000,00 EUR, 
18083 – športna igrišča po vaseh – vzdrževanje: 5.000 EUR, 
18085 – športna dvorana - vzdrževanje in upravljanje – 29.500 EUR, 
18088 – Dvorska vas: 10.000 EUR, 
18091 – Občinska športna zveza: 20.000 EUR. 
    
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, Rudolf Rupar, mag. 
Barbara Pečnik, Matjaž Hočevar. 



Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Letni program športa za leto 2021. 
 
Glasovanje: 

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

Ad 8. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno 
uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče 
Župan je besedo predal Niki Perovšek, ki je povedala, da je Občina Velike Lašče dne 18. 
februarja 2016 sprejela Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti 
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2016) in ga 21. septembra 
2017 ponovno obravnavala ter sprejela Spremembe sklepa o višini najemnin za najem ali 
enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 5/2017). Cene ostajajo enake že od leta 2016. V teh letih so se stroški vzdrževanja in tekoči 
stroški objektov povečali. Ob veljavnih cenah najemov ni bilo zagotovljeno pokrivanje stroškov, 
ki nastanejo ob uporabi oz. najemu prostora, predvsem, če najem vključuje tehnično podporo 
(KUD Primož Trubar za Levstikov dom). Navedeni sklep predlaga dvig nekaterih cen na enoto 
– predvsem prostorom, ki imajo večjo tržno rabo. 
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o višini najemnin za najem ali 
enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče 
 
Glasovanje: 

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

Ad 9. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč 
Mag. Jerica Tomšič Lušin je predstavila vlogo občana. Občan je podal vlogo za odkup dela 
zemljišča parc. št. 1305 k.o. 1713 Krvava Peč v naselju Purkače. Dne 22. 6. 2021 oz. po 
obravnavi odbora za komunalo in varstvo okolja je Občina s strani pooblaščenega geodeta 
predlagatelja prejela predlog parcelacije dela javnega dobra parc. št. 1305 k.o. Krvava Peč. 
 
Rudolf Rupar je povedal, da je odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora vlogo 
občana za odkup dela zemljišča parc. št. 1305 k.o. Krvava Peč obravnaval na svoji 13. redni 
seji dne 11. 5. 2021, in sicer na označenih delih grafičnega prikaza, ki je priloga zapisnika 
odbora za komunalo. Odbor je istega dne opravil tudi terenski ogled in preveril dostopnost na 
druga zemljišča, ki niso v lasti pobudnika, v primeru, da se označeni deli javnega dobra 
prodajo. Odbor se je glede na to, da v primeru prodaje ne bo prišlo do oviranja dostopov do 
drugih zemljišč, strinjal s predlaganim odkupom. Ob tem je predlagal, da stroške odmere in 
morebitne druge stroške nosi predlagatelj. 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, mag. Jerica Tomšič 
Lušin, Nina Tekavec, Rudolf Rupar 
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se strinja s prodajo dela 
javnega dobra parc. št. 1305 k.o. 1713 Krvava Peč, kot je to razvidno iz priloge 
zapisnika odbora za komunalo in varstvo okolja oz. predloga pooblaščenega 
geodeta, predlagatelja z dne 22. 6. 2021 ob pogoju, da se del parcele, po kateri 



poteka kategorizirana javna pot, ne proda. Stroške odmere in morebitne druge 
stroške pri prenosu zemljišča nosi predlagatelj.  

 
Glasovanje: 

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

Ad 10. Sklep o izločitvi župana iz postopka menjave zemljišč in pooblastilu podžupana 
ter izbris zaznambe javnega dobra 
Župan je predal besedo Nini Tekavec in Rudolfu Ruparju, da predstavita vlogo župana.   
 
Dr. Tadej Malovrh je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin parc. št. 668/11, ID znak parcela 
1713 668/11 (ID 7101032),  površina 61m2 in 668/16 ID znak parcela 1713 668/16 (ID 
7101037), površina 235 m2, obe k.o. 1713 Krvava Peč v skupni površini 296 m2, po katerih v 
naravi poteka kategorizirana javna pot JP 954171. Občina Velike Lašče je zemljiškoknjižna 
lastnica nepremičnine parc. št. 1296/4 k.o. 1713 Krvava Peč, ID znak parcela 1713 1296/4 (ID 
7101055), površina 113 m2, ki ima status javnega dobra, vendar v naravi ne predstavlja ceste, 
temveč travnik. Župan Občine Velike Lašče, dr. Tadej Malovrh, je na Občino podal vlogo za 
zamenjavo zemljišč v njegovi lasti 668/11 in 668/16 obe k.o. 1713 Krvava Peč, po katerih 
poteka kategorizirana javna pot JP 954171 v zameno za nepremičnino parc. št. 1296/4 k.o. 
1713 Krvava Peč, ki jo uporablja. Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), so občinske ceste v lasti občin, zato mora 
Občina postati lastnica vseh nepremičnin v občini, po katerih potekajo kategorizirane ceste. 
Skladno s četrtim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) o pravnem poslu ravnanja 
s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, 
odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti - župan, ali funkcionar 
oziroma javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, ki ju za to pooblasti organ, odgovoren 
za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Pooblastilo se podeli za posamezni 
pravni posel. Glede izločitve funkcionarja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) v tretjem odstavku 35. člena določa 
izjemo od prepovedi poslovanja organizacije javnega sektorja s funkcionarjem pod pogojem, 
da so pri tem spoštovane določbe tega ali drugega zakona o nasprotju interesov in o dolžnosti 
izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar izloči iz vseh faz odločanja 
o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Če funkcionar oziroma njegov družinski član v tem 
primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov oziroma o dolžni izločitvi, nastopijo 
posledice kot v primeru prepovedi poslovanja. 
 
Iz navedene pravne podlage izhaja, da se mora župan izločiti iz postopka v zvezi s sklenitvijo 
menjalne pogodbe ter da je namesto njega potrebno za dejanja v zvezi s sklenitvijo menjalne 
pogodbe pooblastiti drugo osebo. 
 
Predlog sklepov: 
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme izločitev župana dr. Tadeja Malovrha iz 
postopka v zadevi postopka menjave zemljišč in za vodenje in odločanje v postopku 
sklenitve menjalne pogodbe (menjava nepremičnin parc. št. 668/11 in parc. št. 668/16, 
obe k.o. 1713 Krvava Peč za nepremičnino parc. št. 1296/4 k.o. Krvava Peč) pooblasti 
podžupana Matjaža Hočevarja. 
 
 

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



 
 
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se strinja z zamenjavo zemljišč 
parc. št. 668/11 in parc. št. 668/16, obe k.o. 1713 Krvava Peč, katerih lastnik je vlagatelj 
in po njiju poteka kategorizirana javna pot JP 954171 za zemljišče 1296/4 k.o. 1713 
Krvava Peč. Na parc. št. 1296/4 k.o. 1713 Krvava Peč se izbriše zaznamba grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.   

 
Glasovanje: 

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

Ad 11. Dopolnitev  letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike 
Lašče za leti   2020 in 2021 
Mag. Jerica Tomšič Lušin je predstavila razloge za sprejem navedene dopolnitve. Občinski 
svet Občine Velike Lašče je ob sprejemu proračunov za leti 2020 in 2021 na 9. redni seji dne 
19. decembra 2019 sprejel tudi letni načrt razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče 
za leti 2020 in 2021, ki ga je na 4. dopisni seji dne 26. maja 2020 ga je dopolnil z letnim načrtom 
prodaje premičnin – odvečnega nasipnega materiala v poslovni coni Ločica, ob sprejemu 
rebalansa za leto 2021 pa je na 16. redni seji dne 26. 2. 2021 sprejel novelacijo letnega 
ravnanja s premoženjem za leto 2021. 
 
Občina je letos prejela nekaj pobud za nakup nepremičnin v lastni občine, ki jih občina pri 
svojem delovanju ne potrebuje. Po načelu gospodarnosti (5. člen ZSPDSLS) občina stvarno 
premoženje, ki ga ne potrebuje, bodisi proda bodisi z oddajo v najem ali na drug ustrezen 
način zagotovi njegovo učinkovito rabo. Za predmetne nepremičnine je Občina pridobila 
cenitvene elaborate. Za izpolnitev načela gospodarnosti bo Občina nepremičnine prodala 
najugodnejšemu ponudniku (tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno).  
Pred začetkom postopka prodaje je potrebna vključitev nepremičnin v letni načrt razpolaganja 
s premoženjem. 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, mag. Jerica Tomšič 
Lušin, župan dr. Tadej Malovrh 
 
Predlog sklepov: 

Sprejme se Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine 
Velike Lašče za leti 2020 in 2021.  
 
Glasovanje: 

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

Ad 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
Matjaž Hočevar je povedal, da so reprezentančni mladinci, ki jim je Občina omogočila 
brezplačen trening v šolski dvorani, zmagali na evropskem prvenstvu v košarki »tri na tri«.  
 
Tina Kadenšek je dala pobudo, da bi si šli svetniki skupaj ogledati potek gradnje POŠ Turjak. 
Župan ji je odgovoril, da se bo pozanimal pri varnostnem inženirju, če je že dovolj varno iti na 
ogled gradbišča.  
  



Jakoba Jakliča je zanimalo, kako napreduje dograditev šolske kuhinje na OŠ Primoža 
Trubarja. Župan mu je povedal, da je šolska kuhinja v fazi projektiranja in pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. 
 
Rudolf Rupar je imel pripombo na poročilo župana o projektih v teku, ki ga je župan poslal 
svetnikom po elektronski pošti.  Zanimalo ga je, kdo je izbral govornike na občinski proslavi ob 
dnevu samostojnosti v Krvavi Peči, ki so ga organizirali veterani ter da, glede na to, da je župan 
javna oseba, ali mu je bila odrejena karantena zaradi okužbe s koronavirusom. Župan mu je 
odgovoril, da na koncu vsake seje poda poročilo o poteku aktualnih projektov; da občina ni bila 
organizator proslave ob dnevu samostojnosti v Krvavi Peči in ni določala govornikov, vendar 
je bila podpornica proslave; ter da dejstvo, da je javna oseba nima zveze z odreditvijo 
karantene.  
 
Ladko Deterding je zanimalo, na kakšni osnovi bo ocenjen material, ki se je izkopal v Poslovni 
coni Ločica. Župan povedal, da je bil pred kopanjem pripravljen elaborat in da je Občina na 
podlagi zbiranja ponudb izbrala kupca materiala, ki je podal najvišjo ponudbo za material. 
Kopanje naj bi bilo kmalu zaključeno.  
 
Dr. Tatjano Devjak je zanimalo, kakšna je precepljenost strokovnih delavcev v šoli in vrtcu. 
Župan ji je odgovoril, da bi bilo za odgovor na to vprašanje na naslednjo sejo povabiti v.d. 
ravnateljice.  
 
Petra Indiharja in Jakoba Jakliča je zanimalo, kje bo po novem zbirni center. Peter Indihar je 
še vprašal, kje je predvidena čistilna naprava za kanalizacijo Velike Lašče. Župan mu je 
povedal, da na parceli v smeri proti Ponikvam. 
 
Branka Purkart je predlagala postavitev semaforja na križišču na Turjaku, saj bo po izgradnji 
šole tam veliko otrok hodilo čez cesto. Župan ji je odgovoril, da je tam državna cesta in da naj 
bi v tistem križišču zgradili krožišče ter predlagal, da se počaka, da bo šola zgrajena do konca.  
 

Ad 13. Poročilo župana 
 
Župan je povedal, da gradnja POŠ Turjak poteka po terminskem planu in da je potrebno do 1. 
10. 2021 umakniti zbirni center na drugo lokacijo. Občina pridobiva uporabno dovoljenje za 
Poslovno cono Ločica Občina; naročila je geodetsko odmero neprodanih parcel in za njih 
naročila tudi uradne cenitve. Izkop peska bo zaključen do konca meseca septembra. 
Rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji je zaključena in sedaj je v fazi načrtovanja 
notranje opreme. Prenova stranišč v Domu krajanov Turjak in stanovanje na Šolski ulici sta 
obnovljena. Občina je oddala dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek 
kuhinje v OŠ Primoža Trubarja. Občina bo dokončala mansardo ZD Velike Lašče tako, da se 
jo bo dalo uporabljati. Izvajalca bo izbrala na podlagi javnega naročila. Občina je naročila 
projekt za kotlovnico OŠ Primoža Trubarja. Začela se je gradna vodohrana v vasi Podstrmec. 
Asfaltiranje po Občini Velike Lašče za leto 2021 se počasi zaključuje. Direkcija RS za 
infrastrukturo naj bi po neuradnih informacijah sprejela predlog občine, ki ga je potrdil občinski 
svet, za potek 13a razvojne osi. Župan bo imel v prihodnjih dneh sestanek na ministrstvu za 
finance o možnostih sofinanciranja projektov, ki so še v planu. Občina si intenzivno prizadeva 
za pridobitev statusa muzeja državnega pomena za Trubarjevo domačijo. Vozni red vlakov, ki 
se ustavijo v Velikih Laščah je sedaj optimiziran: pri nas se bosta ustavila dva jutranja vlaka.  
prej se nista ustavila. Občina bo kmalu začela pripravljati proračun za naslednji dve leti. 
 
 
Mag. Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je Krajevni urad v Velikih Laščah zaprt, vendar je 
bila Občina obveščena, da bo ponovno odprt od 12. 10. 2021, vsak 2. torek, ob predhodnih 
najavah. Če ne bo dovolj interesa, ga bodo trajno zaprli. Župan se bo sestal z načelnikom UE 
Ljubljana, z razlogom, da ga prepriča, da mora biti Krajevni urad redno odprt.  
 



Občinski svetniki so sklenili, da bodo na Upravno enoto Ljubljana poslali zahtevo, da mora biti 
Krajevni urad v Velikih Laščah odprt vsaj enkrat tedensko. Dogovorili so se, da bodo o 
navedenem sklepu glasovali na dopisni seji.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


