
 
 
 

 
 
 
 Z  A  P  I  S  N  I  K  

24. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  
ki je bila v četrtek, 7. aprila 2022, ob 19.00 uri 
 ob 19.00 uri v sejni sobi Levstikovega doma 

 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Matjaž 
HOČEVAR, Peter INDIHAR, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR, Branka PURKART, Katarina 
GAČNIK, Srečko KNAFELC,  
Odstotni člani občinskega sveta: Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, dr. Tatjana DEVJAK  
Župan: dr. Tadej MALOVRH 
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Suzana PETRIČ 
– občinska uprava, Marko BELAJ – predstavnik koncesionarja za oskrbo s pitno vodo 
(Vodokomunalni sistemi d.o.o.), Marko ZAKRAJŠEK – predstavnik koncesionarja za 
pokopališko dejavnost (Marko Zakrajšek s.p.), Tomaž Kalan – predstavnik družbe Kalkem 
d.o.o., Sašo Črešnik – predstavnik družbe Biomasa d.o.o., Andreja SVETIČIČ – predsednica 
sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, Niko SAMSA -  kabelska TV  
 

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 9 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  
 
 
Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje: 
  
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje  
2. Predstavitev projekta Izgradnja kotlovnice OŠ Primoža Trubarja s pripadajočim 

toplovodnim omrežjem 
3. Poročilo odborov 
4. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike ki se 

oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Velike Lašče 
5. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2021 in plan dela za 

leto 2022 
6. Letno poročilo skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče za leto 2021 
7. Poročilo direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji o poslovanju zavoda v letu 2021 
8. Zaključni račun proračuna občine za leto 2021 
9. Sklep št. 2 o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
11. Poročilo župana 
 
 
Župan je zbrane seznanil, da se na prošnjo šole doda točka o soglasju ustanovitelja pri 
določanju delovne uspešnosti v.d. ravnateljice.  



 
 
Župan je dal predlog dnevnega reda na glasovanje, in sicer da se soglasje ustanovitelja pri 
določanju delovne uspešnosti v.d. ravnateljice obravnava pod točko 3 in se ostale točke 
premaknejo za eno mesto navzdol ter da se po predlogu Rudolfa Ruparja preimenuje »Sklep 
št. 2 o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022« v »Sklep o 2. spremembi 
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022« 
 
Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 24. redne seje tako, da se soglasje ustanovitelja pri 
določanju delovne uspešnosti v.d. ravnateljice obravnava pod točko 3 in se ostale 
točke premaknejo za eno mesto navzdol ter da se preimenuje »Sklep št. 2 o 
spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022« v »Sklep o 2. spremembi 
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022«. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,      PROTI – nihče 
 
Predlagani dnevni red  je sprejet. 
 
 

Ad 1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
  
 
Predlog sklepa: 

Potrdi se zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.   
 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.         
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 

 
Zapisnik je potrjen. 
 
 

Ad 2. Predstavitev projekta Izgradnja kotlovnice OŠ Primoža Trubarja s pripadajočim 
toplovodnim omrežjem 
Župan je zbrane spomnil, da je za navedeni projekt občina že pridobila gradbeno dovoljenje. 

Preden bo pripravljen PZI (projekt za izvedbo), je želel, da so s projektom seznanjeni 

občinski svetniki. Nato je besedo za predstavitev projekta predal Tomažu Kalanu, 

predstavniku družbe Kalkem d.o.o., ki pripravlja projektno dokumentacijo za navedeni 

projekt. Ta je zbranim povedal, da se šola, vrtec in Športna dvorana v Velikih Laščah 

trenutno ogrevajo na kurilno olje. Stavba, v kateri deluje glasbena šola, pa se ogreva na plin 

(UNP), ki je trenutno eden najdražjih energentov. V iskanju okolju bolj prijazne energetske 

rešitve, je Občina Velike Lašče pristopila k novemu projektu in pridobila gradbeno dovoljenje 

za kotlovnico, prilagojeno za potrebe ogrevanja na lesne sekance. Kotlovnica bo delovala v 

obstoječem objektu pri igrišču. Načrt predvideva preureditev, pri čemer bo v spodnji garaži 

kotlovnica s pripadajočim zalogovnikom, v zgornji etaži pa komandni prostor. Sledi izgradnja 

toplovodnega omrežja in priključkov posameznih objektov.  Nova kotlovnica bo umeščena v 

obstoječ, v preteklosti nelegalno zgrajen objekt ob igrišču. Temu primeren je bil postopek 

legalizacije s plačilom nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.183,74 

EUR, ki mu je sledila pridobitev gradbenega dovoljenja. Kotlovnica je moči 550kW, kar 

uvršča objekt med manj zahtevne objekte. Zalogovnik  sekancev je funkcionalno povezan s 

kotlom zato se tretira kot del kotlovnice (gradbeno inženirski objekt) in ne kot skladišče 



(stavba). Pri gradnji toplovoda, ki bo povezan do sosednjih javnih objektov je dimenzije 

manjše od 250 mm, zato bi se v primeru samostojnega objekta klasificiral kot nezahtevni 

objekt. 

 

Z gradbenimi deli bomo predvidoma pričeli v poletnem obdobju. Sama kotlovnica pa naj bi 

pričela delovati z naslednjo ogrevalno sezono. Glede na gozdove, ki obkrožajo naše kraje, 

upamo na lokalno oskrbo s sekanci. 

 

KOTLOVNICA v pritličju je sestavljena iz dveh prostorov, to je kotlovnice in zalogovnika 

sekancev, skupne bruto površine 91,93 m2. V nadstropju bo komandni prostor, ki je 

namenjen nadzorovanju sistema ogrevanja in kot tak funkcionalno povezan s kotlovnico, 

zato je celoten objekt klasificiran kot kotlovnica.   

 

TOPLOVOD povezuje kotlovnico s porabniki. Objekt je kot tak definiran kot linijski 

gradbenoinženirski objekt, z maksimalnim premerom cevi do 250 mm. Enojni toplovod je 

sestavljen iz medijske cevi, izolativnega plašča ter začšitene PE cevi. V sklopu bosta 

vgrajeni dve cevi (dovod in povratek). Maksimalna toplotna moč toplovodnega omrežja bo 

znašala ca. 600kW. Toplovod bo vgrajen povprečno na globini 80-100 cm, na mestih križanja 

s preostalo infrastrukturo bo lokalno več ali manj.  

 

Linijski objekt toplovod bo povezoval novo kotlovnico z začetkom na parceli št. 1951/1 k. o. 

1717 Velike Lašče, z obstoječo kotlovnico v OŠ na parceli 1954/4, obstoječo kotlovnico v 

Vrtcu na parceli 1951/1 in obstoječo kotlovnico Glasbene šole na parceli 1950/2. Toplovod 

bo sestavljen iz predizoliranih cevi. Zunanji plašč toplovoda bo dimenzije fi maksimalno 

180mm, moč toplovoda znaša manj kot 1MW. Linijski objekt toplovod je kot tak definiran kot 

nezahteven objekt in zanj ni potrebna izdelava predhodnega postopka za izdelavo presoje 

vplivov na okolje. Toplovod bo potekal deloma v zelenici, deloma pod asfaltiranimi in deloma 

pod tlakovanimi površinami. 

 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: župan, Tomaž Kalan, Matjaž 

Hočevar, Rudolf Rupar, Matej Rupar, Ladka Deterding, Peter Indihar, Katarina Gačnik, 

Srečko Knafelc, Matjaž Gruden. 

 

 

Ad 3. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti  v.d. ravnateljice 
Župan je besedo predal Andreji Svetičič, predsednici sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče, ki je predstavila ugotovitve delovne uspešnosti v.d. ravnateljice za lansko 
koledarsko leto 2021. Mesto ravnateljice je od 1. 1. do 31. 8. 2021 opravljala mag. Metoda 
Kolar, od 1. 9. do 31. 12. 2021 pa je bila v. d. ravnateljice Anja Lovšin. Delovna uspešnost se 
je ugotavljala za obe ravnateljici za posamezno obdobje njunega delovanja. Na kratko je 
pojasnila, kako se ugotavlja delovna uspešnost. Zbrane je še seznanila, da bo v kratkem 
potekala izbira novega ravnatelja.  
 
  
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče podaja soglasje ustanovitelja pri določanju 
delovne uspešnosti obeh ravnateljic. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 



 

Ad 4. Poročilo odborov 
Pred sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za finance ter odbor za komunalo, varstvo 
okolja in urejanje prostora. 
 
Predsednica odbora za finance, Ladka Deterding, je poročala, da so se člani na 12. seji 
sestali 6. aprila 2022, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 
razvidna iz zapisnika seje odbora za finance. 
 
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je 
poročal, da so se člani na 19. seji sestali 5. aprila 2022, kjer so obravnavali pet točk 
dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo 
okolja in urejanje prostora. 
 

 

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 Velike Lašče 
Župan je besedo predal koncesionarju. Predstavnik koncesionarja Vodokomunalni sistemi 
d.o.o., Marko Belaj, je pripravil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v 
Občini Velike Lašče. Omenjeni dokument je predhodno obravnaval odbor za komunalo, 
varstvo okolja in urejanje prostora. Občina je na podlagi Zakona o varstvu okolja dolžna 
izvajati gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Koncesionar mora skladno z 
zakonodajo enkrat letno pripraviti elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in 
ga predložiti občinskemu svetu v potrditev. Obračunska cena oskrbe s pitno vodo v letu 2021 
je za 9,46 % nižja od predračunske. Obračunski stroški materiala so za 5 % nižji od 
načrtovanih, prav tako stroški storitev. Stroški dela so za 3 % višji od predračunskih, stroški 
vodnega povračila pa so manjši za 23 %. Pri splošnih stroških pa so obračunski stroški višji 
za 1 % od predračunskih. Na veliko stroškov upravljalec ne more vplivati in zato prihaja tudi 
do tovrstnih razlik med načrtovanimi in dejansko obračunanimi stroški.  
 
V nadaljevanju je sledila, v kateri so sodelovali: župan, Marko Belaj, Matjaž Hočevar, Branka 
Purkart 
 
 
Predlog sklepa: 
 Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini 
Velike Lašče za leto 2022 ter Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s 
pitno vodo na območju občine Velike Lašče. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 

Ad 6. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2021 in plan 
dela za leto 2022 
Koncesionar Marko Zakrajšek s.p. je pripravil finančno poročilo za pokopališča Velike Lašče, 
Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas za leto 2021 in plan dela za leto 2022. Povedal, 
da je bil prenos iz leta 2020 v višini 855,30 EUR. Prihodki so znašali 24.336,96 EUR, 
odhodki pa 25.340,55 EUR. Razlika med prihodki in odhodki je -148,29 EUR. Obrazložil je 
izvedena dela v preteklem letu ter kratko opisal planirane investicije za leto 2022.  
 
V nadaljevanju je sledila, v kateri so sodelovali: Srečko Knafelc, Marko Zakrajšek, mag. 
Jerica Tomšič Lušin, župan 
 



Predlog sklepa: 
Potrdi se finančno poročilo za leto 2021 in plan investicij za leto 2022 za 

pokopališča Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas. 
 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 

Ad 7. Letno poročilo skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« za leto 2021  
Mag. Stojan Rovan, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je povedal, da je njihovo 
delo je v letu 2021 potekalo skladno s programom dela. V letu 2022 bodo sprejeli vse 
potrebne dokumente za spremembo imena organa zaradi izstopa občine Dobrepolje. Na 
področju inšpekcijskega nadzora je bilo uvedenih 79 postopkov, od tega 34% rednih in 45% 
izrednih nadzorov. V primerjavi z obdobjem 2015-2020 je bilo v letu 2021 po obsegu 
opravljenih okoli 10-15% manj inšpekcijskih nadzorov, kar je posledica kadrovskih razmer v 
organu. V leto 2021 je bilo prenesenih skupaj 61 zadev, od tega 43 inšpekcijskih in 18 
postopkov o prekršku. V letu 2021 je bilo na novo uvedenih skupaj 103 postopkov, od tega je 
bilo zaključenih 76 inšpekcijskih in 27 postopkov o prekršku.  
 
Na območju Občine Velike Lašče je bilo uvedenih 20 inšpekcijskih postopkov, največ v zvezi 
s kršitvami Zakona o cestah. Občinski redar je izvajal pooblastila nadzora nad mirujočim 
prometom, izdal je 56 opozoril, 124 obvestil in 37 plačilnih nalogov. V naši občini pa je bilo 
od tega  izdanih: 9 opozoril, 17 obvestil in 7 plačilnih nalogov, skupaj 26 prekrškov.  
 
Izvedenih je bilo 18 meritev najvišje dovoljene hitrosti na 19 različnih mestih in izdanih 1185 
plačilnih nalogov, od tega 413 v občini Velike Lašče. Vse kršitve s področja inšpekcije in 
redarstva so v vseh občinah, članicah MIR-a, podobne. Glede deleža voznikov, ki so 
prekoračili hitrost je vrstni red občin naslednji: Občina Ribnica: 4,86%, Občina Loški Potok: 
5,20%, Občina Velike Lašče: 6,24 in Občina Sodražica: 8,56%.  
 
V letu 2021 je bil sprejet proračun v višini 159.311,84 EUR, končna realizacija znaša 
114.476,72 EUR oz. 71,9% glede na veljavni proračun. Razlika med tema dvema zneskoma 
je zaradi zaposlitve vodje medobčinskega inšpektorata v mesecu decembru 2021 
 
V občini Velike Lašče je bilo v letu 2021 skupaj izrečenih denarnih kazni, glob, stroškov 
postopka v znesku 64.960,00 EUR, znesek plačanih sredstev pa je bil 26.682,04, znesek 
terjatev pa 4.914,88 EUR. 
 
Župan je izrazil nezadovoljstvo z delom inšpektorata in redarja ter povedal razloge za to.  
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: župan, Ladka Deterding, Rudolf 
Rupar, Matjaž Hočevar 
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani z letnim poročilom MIR za 
leto 2021. 

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 



Ad 8. Poročilo direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji (JZTK) o poslovanju zavoda 
v letu 2021 
Direktor JZTK je zbranim povedal, da mora na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (odlok) JZTK enkrat letno ustanovitelju 
poročati o svojem delu. Poročilo je pripravljeno za mesece oktober, november in december 
2021, ker javni zavod od takrat sam opravlja naloge, pred tem jih je občinska uprava. 
Vzpostavljena je bila celotna administracija, zaposlitve in vsi načrti dela, da je zavod lahko 
pričel delovati s 1. 10. 2021. Zavod je prevzel koordinacijo celotne kulture in turizma v občini 
Velike Lašče (razen občinskega praznika in božično novoletnega koncerta, ki sta še vedno v 
domeni občinske uprave). JZTK se aktivno ukvarja s pridobitvijo statusa spomenika 
državnega pomena za Trubarjevo domačijo. Za status muzeja pa lahko zaprosijo šele po 
dveh letih delovanja in pričakujejo, da bo to leta 2023. Izobraževalni programi na Trubarjevi 
domačiji normalno tečejo, malo omejeno je bilo edino zaradi epidemije koronavirusa. Teče 
programska galerijska dejavnost (razne predstavitve knjig, razstave slik). Pripravlja se 
osnove za nove turistične produkte v občini. Glavna pridobitev lanskega leta je skupna 
vstopnica za Turjaški grad in Trubarjevo domačijo. JZTK ni uspel pridobiti financiranja s 
strani ministrstva za kulturo po 67. členu Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
Nadalje je še predstavil projekte v teku.  
 
V lanskem letu je ostalo nekaj neporabljenih sredstev, ki bi jih prenesli v leto 2022. V skladu 
s 17. členom odloka  zavod presežek prihodkov nad odhodki nameni za izvajanje in razvoj 
svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča 
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda. Prednostno se 
presežek namenja za investicijsko-vzdrževalna dela in opremo.  
 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Gruden, Srečko Knafelc, 
Matjaž Hočevar, župan 
 
Predlog sklepa: 

Na predlog direktorja JZ Trubarjevi kraji in glede na sklep sveta zavoda 
JZ Trubarjevi kraji (z dne 17.2.2022) občinski svet sprejme sklep, da se 
presežek prihodkov nad odhodki JZ Trubarjevi kraji v letu 2021 v višini 6.874,66 
EUR prenese v leto 2022 kot sredstva na poslovnem računu za neplačane 
obveznosti iz leta 2021 ter izvajanje dejavnosti zavoda v letu 2022. 

 
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s Poročilom direktorja 

Javnega zavoda Trubarjevi kraji o poslovanju zavoda v letu 2021. 
 
 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

Ad 9. Zaključni račun proračuna občine za leto 2021 
Župan je zbranim pojasnil, kako se pripravlja oceno investicije v proračunu in da pri dejanski 
izvedbi projekta pride do razlike v vrednosti, ker je šele takrat znano, koliko je dejansko 
vreden. Predstavil je investicije v letu 2021: gradnja podružnične osnovne šole in vrtca na 
Turjaku, poslovna cona Ločica, asfaltiranje po občini, obnova in oprema kozolca na 
Trubarjevi domačiji, sanacija vodovoda Rute, energetska sanacija fasade glasbene šole v 
Velikih Laščah, prenova stanovanja v Šolski ulici, vrtina na Turjaku, vodohran Podstrmec, 
ureditev sanitarij v Domu krajanov Turjak, vhod v Zdravstveno postajo Velike Lašče.  
 



 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine 
Velike Lašče za leto 2021.    

 
Glasovanje: 

  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 

Ad 10. Sklep o 2. spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 
Mag. Jerica Tomšič Lušin je predstavila razloge za predlagani sklep. Občina je konec 
lanskega leta pričela z gradnjo večjega, 100m3 velikega vodohrana v naselju Podstrmec, ki 
bo pripomogel predvsem pri večji požarni varnosti celotne doline Karlovice. Za projekt je 
občina v proračunu predvidela 70.000 EUR. V letošnjem letu je bilo predvideno dokončanje 
vodohrana, v začetku naslednjega pa prevezava in priklop na vodovodno omrežje. Ker bo 
vodohran glede na pridobljene ponudbe dokončan po precej nižji ceni (30.000 EUR) od 
predvidevanj, bi lahko priklop izvedli že letos. Za to je potrebno ustrezno zmanjšati 
proračunsko postavko za gradnjo vodohrana in zagotoviti sredstva za obnovo vodovoda 
Velike Lašče na območju Podstrmca, saj je nujno zagotoviti cevovod ustrezne dimenzije, ki 
bo lahko zagotavljal transport vode iz bližnje vrtine. V ta namen se proračunska postavka 
poveča za 40.000 EUR, ki so ostali od vodohrana.  
 
Na območju Turjaka imamo ogromne težave z vodooskrbo. Priseljevanje je znatno zato se 
število porabnikov ter skupna poraba pitne vode zelo povečujeta. Podoben problem se 
utegne v kratkem obdobju pojaviti na območju celotne občine saj so očitno podzemne zaloge 
čedalje manjše. Lani ter letos v začetku leta je potekalo vrtanje in analize podzemne vode v 
bližini stare osnovne šole v Turjaku. Vrtina žal nima dovoljšne izdatnosti, zato je potrebno 
poskusiti na drugem mestu. Strokovnjaki s področja hidrogeologije so predlagali novo vrtino 
na lokaciji pod naseljem Gradež v smeri proti Škocjanu.  
 
Za dokončanje igrišča v Robu v letu 2022 je potrebna zagotovitev finančnih sredstev iz 
proračuna občine v znesku 10.000 EUR. 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri sta sodelovala: Ladka Deterding, župan  
 
Predlog sklepa: 
 Sprejme se sklep o 2. spremembi proračuna za leto 2022 in NRP za obdobje 
2022 -2025. 
 

Glasovanje: 
  Glasovalo 9 svetnikov.  
  ZA – 9 svetnikov,         PROTI – nihče 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 
 
Matjaž Hočevar je predstavil prošnjo občana, če lahko občina čisti koše za pasje iztrebke, 
ker so že nekaj časa polni. Matjaž je nadalje predlagal, da se občinski svetniki sestanejo pri 
županu na kolegiju, kjer bi se predstavili kandidati novega ravnatelja in bi na seji občinskega 
sveta formalno potrdili mnenje. Občinskega svetnika Srečka Knafelca je vprašal, če je imel 
pooblastilo občine za prisostvovanje na občnemu zboru turističnega društva na Turjaku in da 
je na tem občnem zboru zbranim rekel, da lahko vzamejo TIC na Turjaku kar v najem. Srečo 
Knafelc mu je odgovoril, da je bil prisoten na občnem zboru in da je zbrane pozdravil v imenu 



občinskega sveta. Predlagal je, v kolikor imajo predloge, naj naredijo zapisnik in ga lahko 
posredujejo na občino. Za kakršne koli obljube, da bo kaj uredil pa nima mandata. Župan je 
glede košev za pasje iztrebke povedal, da režijski obrat trenutno deluje v okrnjeni obliki in da 
jih bo občinska uprava obvestila, da izpraznijo koše. O TIC-u na Turjaku je še povedal, da 
občina še zbira ideje, kaj bi ponujali v njem.  
 
Rudolfa Ruparja je zanimala prenova igrišča v Robu in je prebral elektronsko sporočilo 
župana občinskim svetnikom o tem projektu. Župan je pojasnil, kako se ovrednoti donacijo in 
da je ta podatek nujen za prikaz v računovodskih bilancah. Rudolfa Ruparja je tudi zanimalo, 
zakaj ni želel sprejeti ministra za infrastrukturo ob obisku vlade v Osrednjeslovenski regiji. 
Župan mu je odgovoril, da je minister dobrodošel pri njemu kadarkoli po 24. 4. (op. po 
državnozborskih volitvah). Zbranim je pojasnil, kako je bil organiziran vladni obisk 
Ljubljanske urbane regije. Ladka Deterding je podala komentar na županovo pojasnilo o 
sprejemanju novega občinskega prostorskega načrta (OPN) zaradi obnove in spremembe 
namembnosti dela gradu Turjak. Nadalje so se pogovarjali o 3A razvojni osi. Srečko Knafelc 
je na to temo še dodal, da predlaga, da se o tem pogovarjajo po 24.4. (državnozborskih 
volitvah), ker je sedaj predvolilni čas in si vsak želi lastiti zasluge za projekte. Ladka 
Deterding je še povedala, da odkar je občinska svetnica, občina še nikoli ni dobila tako veliko 
nepovratnih sredstev od države, kot v obdobju te vlade.  
 

Ad 12. Poročilo župana 
 
Župan je povedal, da gradnja Podružnične šole in vrtca na Turjaku poteka v skladu s 
terminskim planom; za krožišče na Rašici bo potrebno sprejeti nov OPN; objavljena je javna 
dražba za prodajo nepremičnin v Poslovni coni Ločica; občina je v arhivu odkrila dokumente 
glede kulturnega doma v Robu, na podlagi katerih bi lahko opravili prenos lastništva doma na 
občino, cenilec bi pa določil ceno pripadajočega zemljišča, po kateri bi kupili le-to.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
Zapisala:        dr. Tadej Malovrh 
Nina Tekavec         Župan  
 


