
 
 
 

 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 18. novembra 2021, ob 19.00 uri 

 preko videokonferenčnega sistema 
 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, 
Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR, Branka 
PURKART, Katarina GAČNIK 
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, Nika PEROVŠEK – občinska uprava, mag. Barbara PEČNIK- občinska 
uprava, Suzana PETRIČ – občinska uprava, Roman VIRŠEK – občinska uprava, Peter 
LOVŠIN – občinski urbanist 
 

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 20. redne seje  
2. Poročilo odborov 
3. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP LU-4 
4. Sprememba poslovnika občinskega sveta 
5. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 in Odlok o proračunu Občine Velike 

Lašče za leto 2023 – prva obravnava 
6. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda 

Trubarjevi kraji  
7. Pravilnik o oddajanju namenskih najemnih stanovanj v najem in Sklep o določitvi 

namenskih najemnih stanovanj 
8. Pobuda sveta staršev Vrtca Sonči žarek Velike Lašče 
9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč 
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
11. Poročilo župana 
 
 
Župan je vprašal, če ima kdo kak komentar na dnevni red. 
 
Peter Indihar je predlagal spremembo dnevnega reda v 5. točki. Predlagal je naslov »Odlok o 
proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022- prva obravnava«.  



Mag. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da Ministrstvo za finance in Služba za lokalno 
samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo vzpodbujata občine, da sprejmejo občinski 
proračun za dve leti ravno zaradi prihajajočih lokalnih volitev. Proračun za leto 2023 bo 
obravnaval isti občinski svet, vendar naslednjo jesen, namesto letos. Vsak nov občinski svet 
lahko sprejme rebalans proračuna.  
 
Župan je dal predlog na glasovanje.  
 
Predlog sklepa: 

5. točka Dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče se 
glasi: »5. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 - prva obravnava«. 
 
Glasovanje: 

  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 6 svetnikov,         PROTI – 4 svetnik 
 
Predlog za spremembo 5. točke dnevnega reda je sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.  
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – 1 svetnik 

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje.  
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 20. 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 16. seji sestali 15. 11. 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 17. 
seji sestali 16. 11. 2021, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 



Predsednica statutarno pravne komisije, Tina Kadenšek je poročala, da so se člani na 8. seji 
sestali 17. novembra 2021, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje statutarno pravne komisije. 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Matjaž Hočevar je poročal, 
da so se člani na 2. dopisni seji sestali 16. - 18. novembra 2021, kjer so obravnavali eno točko 
dnevnega reda. Njena vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 

Ad 3. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP LU-4 
Župan je predal besedo občinskemu urbanistu, Petru Lovšinu. Najprej je na kratko predstavil 
pravno podlago v Zakonu o urejanju prostora, ki omogoča izvedbo postopka lokacijske 
preveritve. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za 
namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih 
zemljišč na posamični poselitvi. Pri prilagajanju in določanju natančne oblike in velikosti 
območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi se poleg določb 31. člena Zakona o urejanju 
prostora o ohranjanju posamične poselitve in prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN upošteva 
še fizične lastnosti zemljišča in pravne režime na tem območju. Z lokacijsko preveritvijo se 
lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 
odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg 
stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev. 
 
V konkretnem primeru želi investitor na zahodu izvornega območja zgraditi nov objekt. V ta 
namen potrebuje prilagoditev oblike stavbnega zemljišča s PNRP A tako, da se parceli 76 k.o. 
Lužarji del stavbnega zemljišča v izmeri 2241 m2 prerazporedi na zahodni del parcele 76 k.o. 
Lužarji in del parcele 75/10 k.o. Lužarji. Površina povečanja stavbnih zemljišč znaša 0 m2. 
 
Velikost območja stavbnega zemljišča s PNRP A, kot je določena v OPN, v EUP LU-4, bo 
ostala enaka, tako da je končna bilanca površine spremembe = 0%. 
 
Obseg stavbnega zemljišča ne presega 600 m2. Sprememba stavbnega zemljišča obsega 
natanko znaša 0 m2. Izvorno stavbno zemljišče obsega 12894 m2. 
 
Rudolf Rupar je zbrane seznanil z lokacijo zadevnih zemljišč. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske 
preveritve za EUP LU-4. 
 

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

 

Ad 4. Sprememba Poslovnika občinskega sveta 
Župan je povabil Nino Tekavec, da pojasni pravno podlago za spremembo poslovnika. Z 
razglasitvijo epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji je Državni zbor RS sprejel določene 
interventne predpise za ureditev posameznih področij delovanja v državi z namenom 
varovanja zdravja in življenja prebivalcev (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo). Varianta zakona 
ZIUZEOP-A (Uradni list RS, štev. 61/20) vsebuje tudi dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), in sicer je v 35. členu dodan novi četrti 
odstavek, ki se glasi: »V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih 



okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za 
zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi 
ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika 
občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti 
seje, na seje delovnih teles občinskega sveta in na sodelovanje javnosti. Člani občinskega 
sveta so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami. Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi 
javno predvaja. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem. Določba prejšnjega 
odstavka, ki ureja sklic seje na pobudo najmanj četrtine članov občinskega sveta, se pri seji 
na daljavo ne uporablja.«. Dopolnitev 35. člena ZLS je bila potrebna zaradi situacije, ko zaradi 
epidemioloških razmer ni bilo mogoče v vseh občinah sklicevanje sej občinskega sveta na 
način, da bi se zagotovila varnost udeležencev na seji. Ker so občine same pristopile k 
izvajanju sej na daljavo – preko videokonferenc – se je zakonodajalec odločil, da bo z 
dopolnitvijo zakona to področje pravno uredil. Na podlagi dopolnitve ZLS glede sklicevanja sej 
občinskih svetov na daljavo, se novo možnost sklicevanja in izvedbe sej na daljavo podrobno 
uredi v poslovniku občinskega sveta ter obrazloži smiselno uporabo vlaganja amandmajev in 
odločanja o njih tudi v postopku obravnave in sprejemanja drugih aktov sveta. Cilj sprejema 
sprememb in dopolnitev poslovnika je uskladitev z zakonodajo, zagotovitev nove možnosti 
sklicevanja sej. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, Nina Tekavec, 
mag. Jerica Tomšič Lušin. 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta občine Velike Lašče 
 

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

Ad 5. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto – prva obravnava 
Župan je zbranim predstavil večje investicije, ki so predvidene v letu 2022, in sicer: gradnja 
podružnične šole in vrtca na Turjaku: 3.100.000 EUR; kotlovnica v osnovni šoli Primoža 
Trubarja Velike Lašče: 380.000 EUR; asfaltiranje in preplastitve cest: 180.000 EUR; občinski 
zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov: 150.000 EUR; izgradnja vodohrana Podstrmec: 
70.000 EUR; kanalizacija Velike Lašče: 60.000 EUR; Poslovna cona Ločica: 50.000 EUR; 
kuhinja osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče: 30.000 EUR; vodovod Turjak: 20.000 
EUR; izgradnja nadstrešnice pri lokalu na Trubarjevi domačiji: 13.000 EUR. V nadaljevanju so 
predstavniki občinske uprave po področjih podrobneje predstavili predlog proračuna. 
 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Suzana 
Petrič, Ladka Deterding, Nika Perovšek, Rudolf Rupar, Jakob Jaklič, mag. Jerica Tomšič 
Lušin. 

 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se predlog proračuna 
Občine Velike Lašče za leto 2022 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2022 do 2026 
daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predlog proračuna 
in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 4. decembra 2021.  

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 10 svetnikov.  



  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – 1 
 
Sklep je sprejet. 
 

 

Ad 6. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji 
Župan je besedo predal Matjažu Hočevarju. ta je povedal, da je  2. junija 2020 začel veljati 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, 
82/2020), ki v 12. členu  določa sestavo sveta zavoda. Svet zavoda sestavlja sedem članov, 
od tega štirje predstavniki ustanovitelja – Občine Velike Lašče. Štiri predstavnike ustanovitelja 
imenuje Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za mandatna vprašanja in 
imenovanja, od katerih je eden predstavnik odbora za gospodarstvo (področje turizma), eden 
pa predstavnik odbora za družbene dejavnosti (področje kulture).  Občinski svet Občine Velike 
Lašče je na 15. redni seji 17. decembra 2020 kot predstavnike ustanovitelja  v svet javnega 
zavoda imenoval dr. Tatjano Devjak, Roka Borštnika, Saro Košir in dr. Matejo Kurir. 
 
Sara Košir se je s 1. oktobrom 2021 zaposlila v Javnem zavodu Trubarjevi kraji, zato je Občino 
Velike Lašče obvestila, naj jo razreši kot predstavnico ustanovitelja v svetu javnega zavoda. 
Župan dr. Tadej Malovrh je komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagal, 
da se kot novo članico sveta JZTK imenuje Nina Tekavec, ki v občinski upravi pokriva področje 
Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji. 
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o razrešitvi in imenovanju 
predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji. 
 
 

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

Ad 7. Pravilnik o oddajanju namenskih najemnih stanovanj v najem in Sklep o določitvi 
namenskih najemnih stanovanj 
Župan je povabil mag. Jerico Tomšič Lušin, da predstavi predlog pravilnika. Zbranim je 
povedala, da sta predlog pravilnika predhodno obravnavala odbor za družbene dejavnosti in 
statutarno pravna komisija. Predlog pravilnika ureja dodeljevanje namenskih najemnih 
stanovanj v najem mladim v Občini Velike Lašče z namenom dajanja podpore mladim, ki so 
šele vstopili na trg dela in so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega 
stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter 
posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine. Dolgoročni cilj je zagotoviti kar 
najbolj stimulativne pogoje mladim za delo in bivanje v občini Velike Lašče. Namenska 
najemna stanovanja po tem pravilniku se oddajajo za določen čas na podlagi javnega razpisa 
in ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta pravilnik. Hkrati pa prosilec in ožji družinski člani, 
ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presegati dohodkovnega in 
premoženjskega cenzusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja 
dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. 
 
Občina Velike Lašče ima za ta namen v lasti tri stanovanja v naselju Velike Lašče (Šolska ulica 
3 – stanovanje in garsonjera, Šolska ulica 7 – stanovanje). Občinski svet s sklepom določi, da 
so navedena stanovanja namenska najemna stanovanja, namenjena mladim. 
 
 



 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o oddajanju namenskih 
najemnih stanovanj v najem mladim in Sklep o določitvi namenskih najemnih stanovanj 
s popravki statutarno pravne komisije.  

 
Glasovanje: 

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

Ad 8. Pobuda sveta staršev Vrtca Sonči žarek Velike Lašče 
Župan je k predstavitvi točke povabil Niko Perovšek in Matjaža Grudna. Nika Perovšek je 
predstavila pobudo sveta staršev Vrtca Sonči žarek Velike Lašče. Matjaž Gruden je poudaril 
ključno spremembo: po novem je lahko otrok na rezervaciji čez celo leto, ne samo v poletnih 
mesecih. Svet staršev Vrtca Sončni žarek Velike Lašče je na Občino Velike Lašče in Občinski 
svet naslovil gradivo s tremi predlogi: 
1. Predlog za uveljavitev zdravstvene rezervacije in spremembo poletne rezervacije v 
letno rezervacijo. 
2. Predlog za dodatno, izredno sofinanciranje plačila cene programa, glede na 
dohodkovni razred, ki ga staršem določi Center za socialno delo. Za doplačila v dohodkovnih 
razredih od 2. do 4. predlagajo 15 – 23,5% dodatno sofinanciranje. Za doplačila v dohodkovnih 
razredih od 5 do 9 pa 17,5-12,5% dodatno sofinanciranje.     
3. Predlog za povečanje varnosti v okolici vrtca na Karlovici. 
 
Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun. Finančna 
obveznost občine se s spremembo zakona ne spremeni, saj državni proračun ugodnost 
zagotavlja staršem. Oprostitev plačila vrtca staršem je pričela veljati 1. 9. 2021. Zaradi v 
preteklosti že izraženih pobud, je Občinska uprava predlagala spremembo sklepa in  vključitev 
zdravstvene rezervacije z možnostjo koriščenja pod enakimi pogoji, kot poletno. V skladu z 28. 
členom Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva v višini razlike 
med ceno programov in plačilom staršev za otroke, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki 
je vključen v vrtec, stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden 
od staršev. Obveznosti plačnikov se izračunavajo na osnovi cen programov vrtcev, kar v 
primeru občin, ustanoviteljic vrtcev, dosledno velja predvsem za plačila staršev in doplačila 
drugih občin, v katerih imajo starši otrok stalno prebivališče. Poleg doplačil razlike med ceno 
programov in plačilom staršev, Občina ustanoviteljica zagotavlja vrtcu, ki izvaja javno službo, 
tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno programa (investicijsko vzdrževalna 
dela, doplačila za nadstandardne dejavnosti, doplačila za znižan normativ…). Občina lahko v 
skladu z 28.b členom Zakona določi tudi dodatne ugodnosti – možnost rezervacij, dodatna 
znižanja… 
 
Tina Kadenšek je prosila, da Občina svetu staršev posreduje uraden odgovor s sprejetim 
sklepom.  
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s pobudo sveta staršev vrtca in 
sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu 
Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče s predlogi odbora za družbene 
dejavnosti.  

 
Glasovanje: 

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



 
 

Ad 9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč 
Župan je k predstavitvi točke povabil Rudolfa Ruparja. Zbranim je povedal, da je odbor za 

komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora vlogi občanov obravnaval na svoji 15. redni seji 

dne 20. 9. 2021.  

 

1. Opravil je terenski ogled v naselju Laporje, kjer vlagatelj predlaga parcelacijo dela zemljišča 

parc. št. 4014/1 k.o. Turjak (javno dobro) ter odkup novo nastale parcele na travnatem delu, ki 

meji na nepremičnino s parc. št. 4014/2 k.o. Turjak, katere pravni lastnik je. Za odkup novo 

nastale parcele prosi z namenom ureditve lažjega in varnejšega dostopa za potrebe 

stanovanjskega objekta, ki stoji na zemljišču s parc. št. *152 k.o. Turjak. Odbor je po ogledu 

ugotovil, da zemljišče parc. št. 4014/1 k.o. Turjak poteka skozi strnjeno vaško središče naselja 

Laporje. Prav tako je bilo ugotovljeno, da vlagatelju za namen ureditve varnejšega dostopa do 

stanovanjskega objekta ni nujno potrebna površina, ki jo predlaga za odkup. Odbor se ni strinjal 

s predlaganim odkupom.  

 

2. Občan je na Občino podal vlogo za odmero kategorizirane javne poti v naselju Velika Slevica, 

saj del le-te poteka tudi po njegovih zemljiščih s parc. št. 739/1 in 738/3, obe k. o. Dvorska 

vas. V nadaljevanju je vlagatelj predlagal, da se uredi zamenjava odmerjenega zemljišča, ki 

predstavlja javno pot JP 954740 z deli zemljišč, ki z zunanjo ureditvijo pri njegovem 

stanovanjskem in gospodarskem objektu posegajo na zemljišče parc. št. 3616 k. o. Dvorska vas 

v lasti Občine Velike Lašče. Odbor je bil pri obravnavi vloge s strani občinske uprave seznanjen, 

da kategorizirana javna pot 954740 Velika Slevica – Purga od odcepa regionalne ceste R3 748 

Velika Lašče – Lužarji – Nova vas v pretežnem delu še vedno poteka po zasebnih zemljiščih. 

Občina Velike Lašče je že naročila odmero javne poti v naselje Velika Slevica, in sicer od odcepa 

navedene regionalne ceste do sredine naselja. Odbor se je strinjal, da se po odmeri javne poti 

JP 954740 opravi predlagana zamenjava. Na vlagateljeve stroške se odmeri zunanja ureditev 

pri njegovem stanovanjskem in gospodarskem objektu, ki deloma posega na zemljišče v lasti 

Občine Velike Lašče. Če se po navedenih odmerah izkaže, da površini, ki se menjata, nista 

enaki, se površina v presežku upošteva kot darilo Občini. 

 
Predlog sklepov: 

1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se ne strinja s 
predlogom vlagatelja, za parcelacijo dela zemljišča parc. št. 4014/1 k.o. Turjak (javno 
dobro) v naselju Laporje ter odkupom novo nastale parcele na travnatem delu, ki meji 
na nepremičnino s parc. št. 4014/2 k.o. Turjak, katere pravni lastnik je. 

 
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da se strinja s 

predlogom vlagatelja za zamenjavo odmerjenega zemljišča (del parcel št. št. 739/1 in 
738/3 obe k.o. Dvorska vas), ki predstavlja javno pot JP 954740 v naselju Velika Slevica 
z deli zemljišč, ki z zunanjo ureditvijo pri njegovem stanovanjskem in gospodarskem 
objektu posegajo na zemljišče parc. št. 3616 k.o. Dvorska vas, katere lastnik je Občine 
Velike Lašče. Na vlagateljeve stroške se odmeri zunanja ureditev pri njegovem 
stanovanjskem in gospodarskem objektu, ki deloma posega na zemljišče parc. št. 3616 
k.o. Dvorska vas. V primeru, da se po navedenih odmerah izkaže, da kvadraturi, ki se 
menjata nista enaki, se površina v presežku upošteva kot darilo Občini. 

 
Glasovanje: 

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



 
 

Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
 Matjaž Gruden je predlagal, da občinski svet sprejme sklep, naj se izvede cepljenje na ZP 
Velike Lašče, kot predlaga odbor za družbene dejavnosti. Župan je dal predlog sklepa na 
glasovanje.  
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče zahteva, da se zagotovi cepljenje proti gripi 
in covidu-19, enako kot v Sodražici in Loškemu Potoku, tudi v Velikih Laščah. Zaželeno 
je, da se starejšim občanom omogoči cepljenje na domu, v okviru izvajanja patronažne 
službe. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 10 svetnikov.  
  ZA – 10svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Ladka Deterding je spomnila za pobudo za nadstrešek za avto patronažne službe pri ZP Velike 
Lašče. Mag. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se je mag. Barbara Pečnik o tem posvetovala 
za direktorjem ZD Ribnica, ki je odgovoril, da to ni tako urgentna zadeva in da bi lahko 
nadstrešek zgradili v prihodnjih letih. Prednost ima trenutno mansarda ZP Velike Lašče. Župan 
je predlagal nakup pregrinjala za zaščito avta patronažne službe, kar lahko tudi občina 
financira.  
 
Peter Indihar je vprašal zakaj je vrednost izgradnje centra za ločeno zbiranje odpadkov 
ocenjena na 250.000 EUR. Župan mu je odgovoril, da bo v resnici investicija še dražja zaradi 
pogojev Snage d.o.o.. Občina ne bo gradila, dokler za projekt ne bo pridobila financiranja, ker 
je prevelik izdatek. Do takrat bo imela začasni center za ločeno zbiranje odpadkov.  
 
Rudolf Rupar je vprašal, ali je občinski uslužbenec dolžan ogovoriti na vprašanje občinskega 
svetnika v zvezi s proračunskimi sredstvi za asfaltiranje. Župan je odgovoril, da je tak odgovor 
občinskega uslužbenca odziv na njegovo vprašanje.  
 
Katarina Gačnik je povedala,  da so prebivalci starega dela Gradeža izpostavili, da vozniki 
avtomobilov prehitro vozijo čez naselje in prebivalci predlagajo postavitev table z omejitvijo 
hitrosti na manj kot 50km/h. Župan je predlagal, da se prebivalci obrnejo na krajevni odbor in 
bodo tam presodili, če je to res želja vseh vaščanov.  
 
Branko Purkart je zanimalo, kaj bo s staro osnovno šolo na Turjaku potem, ko bo zgrajena 
nova. Župan je povedal, da je prišla pobuda iz OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, da bi tam 
lahko imeli šolski muzej. Župan je odgovoril, da bo občina stavbo rajši prodala, če je ne bo 
nujno potrebovala. Trenutno o tem ne razmišlja. 
 
Matjaž Hočevar je povedal, da se v poslovni coni Ločica načrtuje plezalna stena. Bil je na 
sestanku pri v. d. ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, kjer sta se med drugim 
pogovarjala tudi o morebitni spremembi prometnega režima okoli šole in vrtca, in sicer o uvedbi 
enosmernega prometa. Z gasilci si bodo ogledali notranjost OŠ Primoža Trubarja v Velikih 
Laščah glede varnosti v primeru požara. Izpostavil je problem občana, ki želi v naselju Velike 
Lašče na strehi postaviti sončno elektrarno, vendar od Elektra Ljubljana d.d. ni dobil odobritve, 
ker električno omrežje ni dovolj zmogljivo.  
 
 
 



 
 

Ad 11. Poročilo župana 
Župan je zbrane obvestil, da je Občina je prodala 3 parcele v 1. delu poslovne cone Ločica. 
Začasni center za ločeno zbiranje odpadkov je trenutno na eni od nepremičnin v poslovni coni. 
Za gradnjo novega centra je občina nedavno pridobila gradbeno dovoljenje, trenutno pa zanj 
pripravljajo projekt za izvedbo del. Občina se pripravlja na razpis za prodajo nepremičnin še v 
2. delu poslovne cone (trenutno je v fazi parcelacije). V tem delu poslovne cone bi bila plezalna 
stena. Povezal se je s projektanti za plezalne stene. Izgradnja podružnične šole in vrtca na 
Turjaku poteka po načrtih. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt prizidek kuhinje 
k OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na UE. 
Potrebna je bila dopolnitev glede varnosti v prometu. V pripravi je tudi PZI za prizidek kuhinje 
k OŠ. Vodohran Podstrmec je gradnji. Od zadnjega poročanja v zvezi z A3 razvojno osjo niso 
z župani imeli nobenega novega sestanka. Glede krožišč na Rašici in Turjaku ostajajo načrti, 
kot je dogovorjeno. Fasada na glasbeni šoli v Velikih Laščah je obnovljena. Občina si 
prizadeva pridobiti uporabno dovoljenje za 1. del poslovne cone Ločica. Dodatna dela v 
poslovni coni so nastala zaradi nepravilnega dela na začetku projekta.  
 
Tina Kadenšek je še vprašala, kako je potekalo samotestiranje otrok. Župan ji je odgovoril, da 
kolikor je seznanjen, poteka v redu.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


