
 
 
 

 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

22. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 16. decembra 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, Srečko KNAFELC 
Odstotni člani občinskega sveta: dr. Tatjana DEVJAK,  
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Nina TEKAVEC 
– občinska uprava, Suzana PETRIČ – občinska uprava, Maja PERME – predstavnici Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje, 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 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje  
2. Poročilo odborov 
3. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE-25 
4. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče 
5. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike ki se 

oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob 
6. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022– druga obravnava 
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 št. 2 
8. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022 
9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč 
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
11. Poročilo župana 

 
 
 
Župan je vprašal, če ima kdo kakšen komentar na dnevni red. 
 
Ladka Deterding je predlagala, da se zamenjata 6. in 7. točka tako, da se najprej odloča o 
rebalansu za leto 2021.  
 
 



Občinski svetniki so se strinjali s predlogom.  
 
 
Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, in 
sicer tako, da se zamenjata 6. in 7. točka.  
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – 0 svetnik 

  
Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 21. redne seje.  
 
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 21. redne seje.  

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.         
  ZA – 11 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, odbor za finance in odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in 
turizem. 
 
Prva točka je potekala kot skupna seja vseh odborov (skupaj 24 udeležencev) dne 1. 
decembra 2021, nadaljevala pa se je kot samostojna videokonferenca posameznih odborov. 
 
Predsednica odbora za finance, Ladka Deterding je poročala, da so se člani sestali na 10. seji 
dne 1. decembra 2021 in na 11. seji dne 15. decembra 2021. Vsebina je razvidna iz zapisnikov 
sej odbora za finance. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Peter Indihar, je poročal, da so se 
člani na 9. seji sestali 1. decembra 2021, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova 
vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. 
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 
da so se člani na 17. seji sestali 1. decembra 2021, kjer so obravnavali šest 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 18. 
seji sestali 1. decembra 2021, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 
 

Ad 3. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE-25 
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. Zbrane je 
seznanil, da bo lokacijska preveritev v takšni obliki možna le še do 31. 5. 2022, saj bo 1. 6. v 
uporabo stopil nov Zakon o urejanju prostora. 
 
Območje predmetne lokacijske preveritve zajema dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi 
številkami: 762, 61, 756/1, 757 vse k.o. Selo pri Robu. Na obravnavanem območju so že 
zgrajene stanovanjske hiše s pripadajočimi objekti. Načrtovana prostorska ureditev predstavlja 
širitev obstoječe dejavnosti, med katere se uvršča tudi bivanje. Oblikovni elementi objekta 
(naklon strehe, kritina, fasada) bodo skladni s prostorskimi izvedbenimi pogoji, določenimi v 
odloku o OPN občine Velike Lašče. Prostorski izvedbeni pogoji so v odloku določeni na način, 
da se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec poselitve. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske 
preveritve za EUP SE-25. 
 

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

 

Ad 4. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike 
Lašče 
Župan je besedo predal Maji Perme, predstavnici Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, 
ki je predstavila Elaborat o oblikovanju cen. Cenovna uredba, ki velja od leta 2013, določa 
natančna merila za oblikovanje cen in v polnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora 
cen na lokalno skupnost. Po predmetni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi 
elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži občinskemu svetu v 
potrditev. Uredba o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
je na področju izvajanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami opredelila, da je storitev čiščenja greznic oz. MKČN obvezna gospodarska javna 
služba, ki se uporabnikom zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške 
izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN v EUR na m3 opravljene storitve, za katero 
se šteje količina dobavljene pitne vode in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture, in 
se uporabnikom zaračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera. Občinskemu svetu 
je bil v glasovanje dan sklep, na podlagi katerega se cene za uporabnike povišajo. 
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi višine cen storitev 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče.     
 

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



 

Ad 5. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike 
ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob 
Maja Perme je opisala tudi postopek določitve cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, 
za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob. Pojasnila je, da 
večjih sprememb v stroških ni. Vlogo pri znižanju cene odigrajo poračuni – kar je bilo v letu 
preveč ali premalo zračunano, se izravna v naslednjem letu. To je posledica izvajanja 
gospodarske javne službe, saj podjetje, ki jo izvaja, ne sme dosegati dobička ali izgube. Na 
podlagi predlaganega sklepa se za uporabnike iz naselij Rašica in Podlog cena vode nekoliko 
zniža, omrežnina pa nekoliko poviša. 
 
Matjaž Gruden je še dodal, da bi morala biti cena vode in kanalščina za celo občino enaka.  
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno 
vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz  
vodovodnega sistema Rob. 

 
Glasovanje: 

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

 

Ad 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 št. 2 
Župan in Suzana Petrič sta pojasnila, da je rebalans proračuna občine za leto 2021 potreben, 
ker so bili prihodki za 8% višji od predvidenih, obenem pa so bili tudi odhodki za 21,1% nižji 
od načrtovanih, ter da zaradi zamika začetka gradnje podružnične šole in vrtca na Turjaku 
zadolžitev v letu 2021 še ni bila potrebna. Rebalans je potreben tudi zato, ker nekateri projekti 
v NRP (načrtu razvojnih programov) niso bili izvedeni ter zaradi okoli 300.000 EUR prejetih 
državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Občina se v letu 2021 ni zadolžila, kot je 
bilo predvideno v proračunu za leto 2021 oz. rebalansu št. 1.  
 
 
Predlog sklepa: 
 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu poračuna Občine 
Velike Lašče za leto 2021 št. 2. 
 

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

Ad 7. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022– druga obravnava 
 
Župan na kratko predstavil predlog proračuna. Občinski svet je predlog proračuna za leto 2022 
obravnaval na 21. redni seji, dne 18. novembra 2021 in sprejel sklep, da se da proračun v 
javno razpravo. Predlog proračuna z vsemi prilogami je bil objavljen na spletni strani občine. 
V času javne razprave so se sestali vsi občinski odbori in obravnavali predlog proračuna.  
 
Do konca javne razprave sta prispeli dve pisni pripombi na predloga proračuna: 
- Matjaž Hočevar – povečanje PP 07005 Investicije v gasilstvu za 6.500 EUR 



- Odbor za komunalo varstvo okolja in urejanje prostora – povečanje PP 13014 
Asfaltiranje in preplastitve za 100.000 EUR in povečanje PP 13020 Postavitev novih luči za 
10.000 EUR. 
 
Obe pobudi sta v predlogu proračuna upoštevani. Zaradi večjega prenosa sredstev iz leta 2021 
od prvotno načrtovanega se na račun teh pripomb ne spreminjajo (zmanjšujejo) vrednosti 
ostalih proračunskih postavk. Predvidena so tudi sredstva za lokalne volitve v letu 2022. 
 
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je bil zaradi večjega deleža sofinanciranja Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izgradnjo podružnične šole in vrtca na Turjaku, prenos 
sredstev v naslednji proračun večji.  
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o proračunu Občine Velike 
Lašče za leto 2022. 
 

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

Ad 8. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022 
Jerica Tomšič Lušin je predstavila predlog sklepa o vrednosti točke NUSZ za leto 2022 in 
razloge za zvišanje vrednosti točke. Spremembe je prikazala po območjih občine na primerih 
hiš z bivalno površino 150 m2, 250 m2 in 300m2.  
 
V skladu z drugim odstavkom 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
občini Velike Lašče se vrednost točke določi do konca leta za naslednje leto in se usklajuje v 
skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin. Po podatkih Statističnega urada so se cene 
življenjskih potrebščin v novembru 2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 4,6 %. Vrednost 
točke NUSZ je bila enaka v letu 2020 in 2021 v višini 0,001872. Predlagana točka NUSZ za 
leto 2022 se v primerjavi z letom 2021 zviša za 4,6%, kolikor znaša indeks cen življenjskih 
potrebščin in znaša 0,001958. Zvišanje vrednosti točke NUSZ bi občini na letni ravni prineslo 
okoli 5.000 EUR več sredstev.  
 
Rudolfa Ruparja je zanimalo, če je v proračunu je upoštevano to zvišanje vrednosti točke 
NUSZ. Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da je zvišanje za občini prinese do 5.000 EUR na 
letni ravni in da do nihanja prihodkov prihaja tudi pri drugih proračunskih postavkah (npr. 
radarji, komunalni prispevki).  
 
Ladka Deterding je predlagala, da bi zaradi vseh podražitev vrednost točke NUSZ ostala 
nespremenjena. 
 
Matjaž Gruden je predlagal, da bi bila vrednost točke NUSZ za celo občino enaka, ker je vsem 
gospodinjstvom nudena primerljiva komunalna usluga in tudi komunalni prispevek je za vse 
enak.  
 
Matjaž Hočevar je za zvišanje vrednosti točke NUSZ, ker je že dve leti nespremenjena.  
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2022. 

 



Glasovanje: 
  Glasovalo 11 svetnikov.  
  ZA – 7 svetnikov,         PROTI – 4 svetniki 
 
Sklep je sprejet. 
 

Ad 9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč 
Župan je k predstavitvi točke povabil Rudolfa Ruparja, predsednika odbora za komunalo, 

varstvo okolja in urejanje prostora. Zbranim je povedal, da je odbor vloge občanov obravnaval 

na svoji 16. redni seji dne 15. 11. 2021.  

 

1. Občan je podal vlogo za menjavo zemljišč parc. št. 646/34, 662/7, 665/2, 662/4, 646/37 in 
668/13 vse k. o. 1713 Krvava peč za nepremičnine parc. št. 1299/4, 1299/3 in 1299/1 vse 
k. o. 1713 Krvava Peč. Vlagatelj predlaga, da se opravi postopek menjave njegovih 
zemljišč parc. št. 646/34, 662/7, 665/2, 662/4, 646/37 in 668/13 k. o. Krvava Peč, po katerih 
v naravi poteka odmerjena in kategorizirana javna pot JP 954171, za zemljišča parc. št. 
1299/4, 1299/3 in 1299/1 k. o. Krvava peč, ki imajo status javnega dobra, vendar v naravi 
ne predstavljajo ceste, temveč travnike, ki mejijo na njegova zemljišča. 

 
2. Občan je podal vlogo za odkup dela javnega dobra s parc. št. 1294/1 k.o. 1713 Krvava peč 

v delu, ki meji na njegovo zemljišče parc. št. 756/2 k.o. Krvava Peč. Zemljišče s parc. št. 
1294/1 k.o. Krvava Peč je del stare poti, ki je nekoč vodila iz naselja Podhojni Hrib v vas 
Osredek in v celoti meji na zemljišča katerih lastnik je vlagatelj. 

 
3. Občan je podal vlogo za odkup oziroma zamenjavo dela zemljišča s parc. št. 1267/1 k. o. 

1713 Krvava Peč. Zemljišče parc. št. 1267/1 k.o. Krvava Peč je javno dobro, ki meji na 
vlagateljeva zemljišča s parc. št. 993 in 992/1 obe k.o. Krvava Peč. Na navedenih 
zemljiščih, ki sta zazidljivi in umeščeni med dvema javnima potema želi vlagatelj zgraditi 
stanovanjski objekt. Priložena je tudi skica s predlogom menjave zemljišč, IZP september 
2021. 

 
Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da želi vlagatelj, glede na priloženo skico 
predloga menjave zemljišč IZP september 2021 odkupiti tudi del zemljišča s parc. št. 960/1 
k.o. Krvava Peč, ki je sicer v zasebni lasti in po katerem delno poteka še ne odmerjena 
kategorizirana javna pot JP 955801. 

 
4. Vlagatelj predlaga odkup dela zemljišča s parc. št. 1471 k.o. Osolnik, ki je javno dobro in 

sicer v delu, ki meji na njegovo zemljišče s parc. št. 464/1 k.o. Osolnik, na katerem stoji 
njegov stanovanjski objekt. Odbor je na terenskem ogledu ugotovil, da dejanski potek 
gozdne poti na tem delu poteka po zasebnem zemljišču parc. št. 410/19 k.o. Osolnik in ne 
po zemljišču parc. št. 1471 k.o. Osolnik, ki je javno dobro in katero želi delno odkupiti 
vlagatelj. 

 
5. Vlagatelj je v postopku evidentiranja svoje stavbe v kataster stavb v naselju Mala Slevica. 

Pri vrisu stavbe je pooblaščeni geodet ugotovil, da je del njegove stavbe zgrajen tudi na 
parceli št. 3665 k.o. 1718 Dvorska vas, ki je družbena lastnina v splošni rabi. Vlagatelj prosi 
za odkup dela zemljišča s parc. št. 3665 k.o. 1718 Dvorska vas, ki se nahaja pod stavbo, 
da bo možen vpis stavbe v kataster stavb. Prilaga tudi skico predlaganega odkupa dela 
navedenega zemljišča iz katere je razvidna vrisana stavba, ki je v postopku evidentiranja 
v kataster stavb. 
 
 

Predlog sklepov: 
 



1. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s predlagano zamenjavo zemljišč. Kljub 
temu, da predlagana površina, ki se menja, po kvadraturi ni enaka, se površina v 
presežku upošteva kot darilo Občini. 

 
 
Glasovanje: 

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

 
 

2. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s predlogom vlagatelja za prodajo dela 
zemljišča parc. št. 1294/1 k.o. Krvava Peč in sicer v delu, ki meji na vlagateljevo 
zemljišče s parc. št. 756/2 k.o. Krvava Peč, saj s prodajo dela tega zemljišča ni oviran 
dostop do drugih zemljišč. Stroške odmere krije vlagatelj. 

 
 
Glasovanje: 

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

 
 

3. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da je pred predlaganim odkupom 
dela zemljišča s parc. št. 1267/1 k.o. Krvava Peč potrebno na tem delu prvotno 
odmeriti kategorizirano javno pot JP 955801. Po opravljeni odmeri se občinski svet 
strinja s predlaganim odkupom dela novonastalega zemljišča parc. št. 1267/1 in sicer 
v delu, ki meji na vlagateljevi zemljišči parc. št. 993 in 992/1 obe k. o. Krvava Peč. 
Strošek odmere krije vlagatelj. 

 
S predlagano zamenjavo zemljišč se občinski svet ne strinja. 

 
V kolikor vlagatelj želi urediti hitrejši postopek odkupa dela zemljišča 1267/1 k.o. 
Krvava Peč, Občinski svet predlaga, da se na njegove stroške uredi odmera dela 
javne poti JP955801 ob njegovih zemljiščih s parc. št. 993 in 992/1 obe k.o. Krvava 
peč. 

 
 
Glasovanje: 

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

 
 

4. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s predlaganim odkupom, v kolikor se 
pred tem na vlagateljeve stroške vriše in uredi zemljiškoknjižno stanje dejanskega 
poteka poti, ki v naravi poteka po zemljišču s parc. št. 410/19 k.o. Osolnik, na način, 
da se z vrisom priključi na zemljišče parc. št. 1471 k.o. Osolnik. 

 
Po opravljeni odmeri in ureditvi zemljiškoknjižnega stanja dejanskega poteka poti 
se občinski svet strinja s prodajo novonastalega dela zemljišča. 

 
 
Glasovanje: 



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

 
5. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 3665 

k.o. Dvorska vas, ki se nahaja pod stavbo. 
 
Glasovanje: 

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

Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
Matjaž Hočevar je povedal, da v Velikih Laščah poteka čez železniško progo evropska pešpot, 
kjer je planinsko društvo naredilo stopnice, čeprav je to prepovedano. Slovenske železnice so 
jih po prometni nesreči umaknile. Zanimalo ga je, kaj bi lahko storili, da bi se tam zagotovila 
večja varnost. Glede nezmožnosti postavitve sončnih elektrarn v Velikih Laščah je prosil, če bi 
lahko od Elektra Ljubljana zahtevali pisno pojasnilo, zakaj niso več možne. Povedal je še, da 
testiranje na koronavirus v osnovni šoli poteka brez zapletov. Župan mu je odgovoril da je 
železniški prehod na progi ukinjen in da občina želi, da se vzpostavi varen železniški prehod 
(npr. izvennivojski prehod). V Velikih Laščah je prešibka električna napeljava za večje število 
električnih elektrarn. Predlagal je, da Matjaž Gruden in Matjaž Hočevar pripravita argumente 
glede z opredeljeno problematiko, na podlagi česar bo občina poslala dopis na Elektro 
Ljubljana. 
 
Katarina Gačnik je predlagala, da se za naslednja leta objavi točno uro prihoda sv. Miklavža v 
Velike Lašče ter da bi se ustavil za dlje časa, da bi se lahko otroci slikali z njim. Župan ji je 
odgovoril, da je bilo na začetku decembra veliko negotovosti zaradi vladnih ukrepov in se ni 
vedelo, ali bo sploh lahko prišel sv. Miklavž, niti ali bo prižig lučk Velikih Laščah, zato je bilo 
vse narejeno na hitro, kakor je pač bilo mogoče.  
 
Tina Kadenšek je vprašala, ali je možnost, da bi na hribu Trešnica pri vrtcu v Velikih Laščah 
ponovno postavili vlečnico za smučišče in če je možno, da to uredi športna zveza. Župan ji je 
odgovoril, da je to prva pobuda in da se s tem vprašanjem občina še ni ukvarjala. Jerica Tomšič 
Lušin je dodala, da ni znano, kje je spravljena ta vlečnica. Peter Indihar je povedal, da pašniki 
na Trešnici niso ograjeni in da se je za uporabo za smučišče potrebno dogovoriti z lastniki 
zemljišč, ki so včasih imeli pogoj, da se smučišče pospravi po koncu sezone. Župan je povedal, 
da je potrebno takšne projekte vnaprej načrtovati. Predlagal je, da se pripravi pobuda in bo 
občina preverila, kako lahko pomaga.  
 
Jakoba Jakliča je zanimalo, ali nadzorni odbor opravlja svoje delo.  Župan je občinske svetnike 
že seznanil z neaktivnostjo nadzornega odbora. Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je odbor 
za finance želel poročilo o delu nadzornega odbora. Odbor je poslal poročilo o svojem delu in 
iz njega izhaja, da so v temu mandatu opravili nadzor NUSZ za leto 2018 in da bodo v letu 
2022 pregledovali izračune NUSZ za 2019. Nikjer ni določeno, kako intenzivno morajo delati 
in koliko se sestajati ter kaj nadzirati. Po Zakonu o javnih financah mora občina poskrbeti za 
notranjo revizijo in občina vsako leto sklene pogodbo z notranjim revizorjem, ki je usposobljena 
za računovodstvo, ki vsako leto pregleda določeno področje. Letos  je pregledal evidenčno 
javno naročanje in javna naročila, kjer ni odkril kršitev. Ladka Deterding je prebrala letni 
program dela nadzornega odbora. Župan je dodal, da sta dva člana nadzornega odbora 
izrazila enako skrb glede neaktivnosti odbora, kot je izražena na tej seji. Predlagal je, da se 
zadeva obravnava na seji občinskega sveta pod posebno točko, ki mora biti formalno podprta. 



Matjaž Hočevar je dodal, da je edina rešitev, da člana vložita predlog za razrešitev predsednika 
odbora, tega pa še nista storila.  
 
 
 

Ad 11. Poročilo župana 
Župan je zbrane najprej povabil na dogodke v okviru Festivala božičnega kruha ter na redno 
tržnico, ki je vsako drugo soboto v letu na trgu pred Levstikovim domom.  
 
Občinske svetnike je seznanil, da je bil na seji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR), kjer so se pogovarjali o finančni perspektivi 2021-2027 in o 
problematiki razdelitve kohezijskih regij Slovenije na Zahodno in Vzhodno Slovenijo in 
posledične nesorazmerne porazdelitve finančnih sredstev. Na kratko je povzel vsebino seje.  
 
Predsednica RRA LUR se je udeležila sestanka pri županu, na katerem ji je predstavil projekte 
občine. Sprejeli so sklep, da bo RRA LUR pomagala občini pridobiti sredstva za projekte.  
 
Začasni center za ločeno zbiranje odpadkov je trenutno na nepremičnini v Poslovni coni 
Ločica, ki je sicer v zasebni lasti. Občina je z lastnikom sklenila dogovor, da je lahko na tej 
lokaciji, dokler ga ne bo možno prestaviti na občinsko nepremičnino, ki je sicer predvidena 
zanj.   
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


