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OBČINA VELIKE LAŠČE                                                                                tel.: 01 781 03 70 

       Levstikov trg 1                                                                     e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net     

       1315 Velike Lašče                                                                 e-naslov:  http://www.velike-lasce.si                                                                     

 

 

 Z  A  P  I  S  N  I  K  
3. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  

ki je bila v četrtek, 21. februarja 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING, Katarina 

GAČNIK, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR, Jakob JAKLIČ, Srečko 

KNAFELC, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR, Anton ZAKRAJŠEK. 

Župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Opravičeno odsotni: dr. Tatjana Devjak 

Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava, 

Robert HREN – predsednik nadzornega odbora, predstavnik kabelske TV Velike Lašče. 

 

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.  

 

Predlog dnevnega reda seje: 

 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. dopisne seje 

2. Poročilo odborov 

3. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno pravne komisije in odbora za finance  

4. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila in člana uredniškega 

odbora 

5. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike 

Lašče   

6. Sklep o ceni pomoči na domu  

7. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu v Občini 

Velike Lašče 

8. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Velike 

Lašče  

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom dr. Janeza Oražma Ribnica  

10. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče 

11. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2019 – 1. obravnava 

12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

13. Poročilo župana 
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Župan je povedal, da se v vabilu predlagana 9. točka Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica črta iz 

dnevnega reda, zaradi neusklajenosti med drugimi župani oz. župani drugih občin 

ustanoviteljic Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.  

Rudolf Rupar je predlagal, da se dopolni ime tretje točke dnevnega reda in sicer z besedilom 

»in odbora za finance«, saj se bo razreševal in imenoval tudi član tega odbora, ne le statutarno 

pravne komisije. Predlog je bil upoštevan. 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov. 

  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. dopisne seje 

Župan je predlagal potrditev obeh zapisnikov, glede na to, da nanju ni bila dana nobena 

pripomba.     

  

Predlog sklepa: 

Potrdi se zapisnik 2. redne seje in 1. dopisne seje.    

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov.         

  ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Zapisnika sta potrjena. 

 

Ad 2. Poročilo odborov 

Pred sejo občinskega sveta so se sestali statutarno pravna komisija, odbor za družbene 

dejavnosti, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter nadzorni odbor.     

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

Predsednica statutarno pravne komisije mag. Polona Cvelbar je poročala, da se je vseh 

pet članov komisije na seji sestalo 20. februarja, kjer so obravnavali šest točk dnevnega reda. 

Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije.  

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 Matjaž Gruden je kot poročevalec povedal, da so se štirje člani odbora (ena članica je 

bila opravičeno odsotna) sestali dne 20. februarja, ko so obravnavali sedem točk dnevnega 

reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje odbora. 

  

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Predsednik komisije Matjaž Hočevar je povedal, da so se vsi člani komisije sestali na 

današnji dan, dobro uro pred sejo in obravnavali dve točki, ki bosta kasneje na dnevnem redu 

seje. Takrat bo tudi vsebinsko poročal o obravnavanih točkah. 

 

NADZORNI ODBOR 

Robert Hren je kot predsednik nadzornega odbora povedal, da so se člani sestali 19. 

februarja. V imenu vseh članov se je zahvalil za imenovanje na prejšnji seji in na kratko  
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poročal o vsebini njihove seje. Ta je razvidna iz zapisnika seje odbora. Na koncu je izrazil 

upanje na dobro sodelovanje.  

 

Ad 3. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno pravne komisije in o razrešitvi 

in imenovanju člana odbora za finance 

Matjaž Hočevar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

povedal, da je Ladka Deterding, kot članica statutarno pravne komisije, dne 6. februarja po 

mailu podala odstopno izjavo. Na današnji dan, pred seje mandatne komisije pa je odstopno 

izjavo iz odbora za finance podal tudi Rudolf Rupar. Mandatna komisija predlaga občinskemu 

svetu v potrditev naslednji sklep. 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi odstopne izjave se kot članico statutarno pravne komisije razreši Ladko 

Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče. 

Kot člana statutarno pravne komisije se imenuje Rudolfa Ruparja, Poznikovo 11, Velike 

Lašče. 

 

Župan je povedal, da mu je žal, da so se člani tako odločili. Želel bi si, da bi svetniki ostali 

člani tistih odborov in komisij, kamor so bili prvotno imenovani. Vendar je potrebno 

upoštevati želje. Izrazil je upanje, da bodo odbori oz. komisije tudi v nekoliko spremenjeni 

sestavi dobro funkcionirali.   

Anton Zakrajšek je povedal, da pri tej točki ne bo glasoval.   

Najprej je sledilo glasovanje o razrešitvi Ladke Deterding. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Anton Zakrajšek ni glasoval. 

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlog sklepa je sprejet. 

 

Nato so svetniki glasovali še o imenovanju Rudolfa Ruparja kot člana statutarno pravne 

komisije.  

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Anton Zakrajšek ni glasoval. 

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlog sklepa je sprejet. 

 

Matjaž Hočevar je povedal, da je Rudolf Rupar dal odstopno izjavo iz odbora za finance. 

Mandatna komisija pa kot članico odbora za finance predlaga Ladko Deterding.  

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi odstopne izjave se kot člana odbora za finance razreši Rudolfa Ruparja, 

Poznikovo 11, Velike Lašče. 

Kot članico odbora za finance se imenuje Ladko Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče. 

 

Najprej je sledilo glasovanje o razrešitvi Rudolf Ruparja. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Anton Zakrajšek ni glasoval. 

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče  
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Predlog sklepa je sprejet. 

 

Nato so svetniki glasovali še o imenovanju Ladke Deterding kot članice odbora za finance.  

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Anton Zakrajšek ni glasoval. 

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče  

Predlog sklepa je sprejet. 

 

Ad 4. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila in člana 

uredniškega odbora 

Matjaž Hočevar je povedal, da so na razpis za odgovornega urednika občinskega glasila 

prispele tri prijave. En kandidat ni izpolnjeval pogoja glede izobrazbe. Druga dva kandidata 

pa sta Gorazd Milavec, dosedanji odgovorni urednik in Angelca Petrič. Mandatna komisija je 

predlagala javno glasovanje. 

Župan je povedal, da bodo svetniki glasovali le o dveh kandidatih, ki izpolnjujeta pogoje.  

Sledilo je glasovanje o prvem kandidatu Gorazdu Milavcu. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Matjaž Gruden ni glasoval. 

 ZA – 1 svetnik (Peter Indihar),         PROTI – 9  

Predlog ni sprejet. 

 

Potem so svetniki glasovali še o drugem predlogu: Angelca Petrič. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov.  

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 1 (Peter Indihar)   

Predlog je sprejet. 

 

Župan je povedal, da je nova odgovorna urednica občinskega glasila Angelca Petrič.  

Matjaž Hočevar je v nadaljevanju povedal, da je komisija prejela tri predloge za člane 

uredniškega odbora. Vsi trije izpolnjujejo pogoje. Prvi predlog je Tina Kadenšek, predlagatelj 

je občinski odbor SDS Velike Lašče. Drugi predlog je Jože Starič, predlagatelji pa svetniki 

LMŠ, SLS in NSi. Tretji predlog pa je Branka Purkat, predlagana s strani SD in Srečka 

Knafelca.  

Glasovanje je bilo javno. Najprej o prvem predlogu oz. Tini Kadenšek.  

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 9 svetnikov. Matej Rupar in Matjaž Gruden nista glasovala.  

 ZA – 3 svetniki,         PROTI – 6   

Predlog ni sprejet. 

 

Sledilo je glasovanje o drugem predlogu, torej Jožetu Stariču. 

 

Glasovanje: 

Glasovalo 7 svetnikov. Srečko Knafelc, Jakob Jaklič, Ladka Deterding in Anton  

Zakrajšek niso glasovali. 

 ZA – 6 svetnikov,         PROTI – 1 (Polona Cvelbar)   

Predlog je sprejet. 
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Sledilo je še glasovanje o tretjem predlogu, Branki Purkat.  

 

Glasovanje: 

Glasovalo 7 svetnikov. Matjaž Hočevar, Matej Rupar, Ladka Deterding in Anton 

Zakrajšek niso glasovali. 

 ZA – 2 svetnika (Polona Cvelbar, Srečko Knafelc),   PROTI – 5   

Predlog ni sprejet. 

 

Matjaž Hočevar, je kot predsednik mandatne komisije zaključil, da je postal član uredniškega 

odbora, ki ga imenuje občinski svet, Jože Starič. Čestital je obema novoizvoljenima.  

 

Ad 5. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja 

Velike Lašče   

Župan je uvodoma povedal, da se cena programov v vrtcu povečuje zaradi povečanega 

stroška dela (povišanje plač v javnem sektorju). K povišanju cene pripomore tudi sprememba 

cene pri zavarovanju, tretji razlog pa je upokojitev enega delavca, ki je bil invalidsko 

zaposlen.    

Matjaž Gruden je kot poročevalec odbora za družbene dejavnosti povedal, da znesek plač 

predstavlja 80% skupne mase za delovanje vrtca. Povedal je, da se cena programa za prvo 

starostno skupino poveča za 22,67 EUR, za drugo starostno skupino se poveča za 23,30 EUR. 

Toliko znaša povišica na otroka. Dodal je, da odbor predlaga sprejem predlaganih cen.   

Sledila je razprava, v kateri je Anton Zakrajšek predlagal, da pride naslednjič svoj predlog na 

sejo obrazložit tudi strokovni poročevalec iz javne ustanove, od koder predlog prihaja.  

Predlagal je, da se sprejme povečanje zgolj za polovico in ne za predlaganih 6%.  

Župan je dodal, da tudi glede na predlagano povečanje cen, primerjalno med sosednjimi 

občinami, nismo najdražji, ampak med cenejšimi. 

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, župan, Rudolf 

Rupar, Peter Indihar. 

 

Predlog sklepa:   

Občinski svet sprejme Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ 

Primoža Trubarja Velike Lašče.   
 

Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Matjaž Hočevar ni glasoval.  

 ZA – 4 svetniki,         PROTI – 5 (Rudolf Rupar, Katarina Gačnik, Anton Zakrajšek,  

Ladka Deterding, Jakob Jaklič)   

Predlog ni sprejet. 

 

Sledila je razprava, v kateri je Srečko Knafelc povedal, da je bil izračun narejen s strani 

strokovnih služb in je realen. Izrazil je mnenje, da se mu zdi prav, da se to povišanje cene 

sprejme, da si ne zakompliciramo stvari naprej s sprejemanjem proračuna. Če povišanja cene 

ne bomo sprejeli zdaj, bo ta sredstva potrebno zagotoviti v proračunu. Predlagal je, da se 

glasovanje ponovi z jasnim zavedanjem, da je to za funkcioniranje občine potrebno.   

V nadaljnji razpravi so sodelovali še župan, Matjaž Hočevar, Matjaž Gruden, Jerica Tomšič 

Lušin, Peter Indihar, Matej Rupar in Ladka Deterding.  

Župan je dal na glasovanje vprašanje ali lahko ponovimo glasovanje o predlaganem 

povečanju cene vrtca. 
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Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov. Jakob Jaklič ni glasoval.  

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče 

 

Sledilo je glasovaje o predlogu sklepa. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 8 svetnikov. Matjaž Hočevar, Anton Zakrajšek in Jakob Jaklič niso  

glasovali.  

 ZA – 7 svetnikov,         PROTI – 1 (Rudolf Rupar)  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 6. Sklep o ceni pomoči na domu 

Župan je povedal, da je Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič Rudnik kot 

izvajalec storitve pomoči na domu pripravil predlog cene pomoči na domu.   

Matjaž Gruden je povzel, da so svetniki tudi v tej točki izvajalci odločitev nekoga drugega. S 

prvim julijem bo CSD prenehal z izvajanjem storitve pomoči na domu in bo občina morala 

izpeljati postopek podelitve koncesije za to storitev. Za to prehodno obdobje do 1. 7. pa je nov 

izračun cen. Na podlagi predložene kalkulacije z dne 07.02. 2019 bi znašala cena pomoči na 

domu za uporabnika 4,70 Eur na uro, kar pomeni, da se doslej veljavna cena poviša za 3,3%. 

Ekonomska cena storitve pomoči na domu bi po novem znašala 17,12 Eur na uro (od sedaj 

veljavne cene 15,92 na uro je višja za 7,55%).  

Po podatkih Inštituta za socialno varstvo je po stanju na dan 31.12. 2017 povprečna cena v 

Sloveniji za uporabnika 5,30 Eur, celotna ekonomska cena pa 17,19 Eur.  

Jerica Tomšič Lušin je v nadaljevanju še dopolnila Matjaža Grudna.  

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o ceni pomoči na domu. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov.  

 ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 7. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu v 

Občini Velike Lašče 

Župan je povedal, da bo Center za socialno delo Ljubljana zaradi reorganizacije s 1. julijem 

2019 prenehal z izvajanjem socialno varstvene storitve pomoč na domu. V skladu z Zakonom 

o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene 

storitve pomoči družini na domu. Občina bo za storitev izvedla postopek izbire izvajalca in 

podelitve koncesije. Zato sta danes na dnevnem redu dva odloka s tega področja.  

Matjaž Gruden je povedal, da je obravnavani odlok v skladu z odloki, ki jih sprejemajo oz. 

imajo sprejete druge občine na tem področju.  

Polona Cvelbar je povedala, da z odlokom soglaša tudi statutarno pravna komisija. 

Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da se na koncu obravnavanega odloka le doda, da z dnem 

uveljavitve tega odloka preneha veljati do sedaj veljavni odlok. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o organizaciji in izvajanju socialno 

varstvene storitve pomoči na domu v Občini Velike Lašče. 
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Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov.  

 ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 8. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini 

Velike Lašče 

Župan je povedal, da nam obravnavani odlok daje podlago za pripravo razpisa. Izrazil je 

upanje, da se storitev pomoči na domu za naše občane ne bo bistveno spremenila, da bodo še 

naprej hodili isti ljudje, le da bodo zaposleni pri novemu izvajalcu – koncesionarju.  

Jerica Tomšič Lušin je povedala, da bo občina dala pri pripravi razpisa kot pogoj, da na terenu 

ostaneta isti delavki.  

Župan je dal na glasovanje odlok s spremembami, ki jih je predlagala statutarno pravna 

komisija. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o podelitvi koncesije na področju 

javne službe pomoči na domu v Občini Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov.  

 ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 9. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče 

Polona Cvelbar je povedala, da so spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče 

tokrat potrebne zaradi dveh novosti. Prva je, da se izraz »tajnik občine« zamenja z izrazom 

»direktor občinske uprave«, druga pa je uvedba kolegija župana kot novega strokovnega 

telesa za proučevanje posameznih zadev iz pristojnosti občinskega sveta. Prav tako je novost 

določba, da se bodo splošni akti občine objavljali v Uradnem listu RS in ne več v Uradnem 

glasilu Občine Velike Lašče. Župan je dodal, da bo v občinskem glasilu še vedno objavljen 

smerokaz, kje lahko najdeš navedene dokumente. Polona Cvelbar je še povedala, da so  

spremembe in dopolnitve potrebne tudi zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. Omenila je 

tudi županov predlog, da se oblikuje novo delovno telo občinskega sveta in sicer odbor za 

turizem.  

Sledila je razprava, v kateri se je Matjaž Hočevar strinjal z vsemi spremembami, razen o 

odboru za turizem bi glasoval posebej, ker pričakuje deljena mnenja.  

Anton Zakrajšek je povedal, da načeloma ni za predloge, ki povečujejo stroške občinske 

uprave (tako direktor občinske uprave kot kolegij župana). Županu je predlagal, da po potrebi 

oblikuje  projektne skupine, ne pa nov odbor. Tako bo imel tudi širši nabor ljudi, med 

katerimi bo lahko izbiral. 

Peter Indihar, Srečko Knafelc in Matjaž Gruden, so se strinjali s predlogom Antona 

Zakrajška, glede ustanavljanja projektnih skupin.  

Župan se je svetnikom zahvalil za sodelovanje in dal na glasovanje predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta, brez odbora za turizem. 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Občine 

Velike Lašče.  
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Glasovanje: 

 Glasovalo 10 svetnikov.  Anton Zakrajšek ni glasoval. 

 ZA – 10 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 10. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2019 – 1. obravnava 

Župan je povedal, da je bil osnova prejšnji proračun, spremenila se je vrednost določenih 

proračunskih postavk. Svetniki so bili s predlogom proračuna že seznanjeni na kolegiju 

župana, kjer se je okrog proračuna že razvila razprava. Potem je župan na kratko povzel 

postopek sprejemanja proračuna. Povedal je, da smo v časovni stiski in si želimo v marcu 

sprejeti proračun, kot so zakonska določila. Če nam to ne bo uspelo, bo potrebno podaljšati 

začasno financiranje.  

Nadaljeval je s tem, da je določen del proračuna fiksen, na tega ne moremo vplivati. Gre za 

zadeve, ki jih je občina dolžna financirati. Potem je tu še variabilnimi del proračuna. Na 

nekatere dele lahko vplivamo, na druge ne moremo. Župan je v letošnjem proračunu 

izpostavil tri, štiri projekte. Prva taka je gotovo dokončanje projekta industrijske cone. Parcele 

v coni so prodane, lastniki pa imajo namen čimprej graditi. Določene stvari odstopajo od 

projekta, zato je to potrebno uskladiti, sicer občina ne bo dobila uporabnega dovoljenja za 

industrijsko cono. V tem primeru tudi investitorji ne bodo mogli pridobiti uporabnega 

dovoljenja za svoje objekte. Ocena stroškov za dokončanje cone je okrog 300.000 EUR. V 

kolikor bodo stroški manjši, bo več denarja ostalo za kaj drugega. V letu 2019 so predvidena 

tudi sredstva za izdelavo projektov (npr. projekt kanalizacije, izdelava prizidka šolske 

kuhinje, zbiralnice odpadkov v industrijski coni). Če ni projekta, se tudi ni mogoče prijaviti 

na razpis. V planu je tudi dokončanje projektov za gradnjo šole v Turjaku. Želja je, da se to 

dokonča v letošnjem letu, tako da lahko v letu 2020 začnemo z gradbenimi deli. Župan je 

omenil tudi asfaltiranje občinskih cest: cesto Rob - Selo, dokončanje dela poti na Veliki 

Osolnik, odsek ceste od Roba do Dolščakov. Navedene stvari je izpostavil kot glavne.  

Razpravo, ki je sledila je začel Anton Zakrajšek. Povedal je, da podpira osnutek proračuna, ki 

je po njegovem mnenju dobro pripravljen. Na kratko je povzel svoje razmišljanje glede 

poslovne cone Ločica. Kot je povedal je v coni ostala nedokončana stvar le pločnik, 

kanalizacija. Nesmiselno bi bilo delati kanalizacijo, če je cona prazna. Investitorji bodo imeli 

mini čistilne naprave. Postopek naj se izpelje s čim manjšimi stroški. Po njegovem mnenju, je 

ocena stroškov glede dokončanja poslovne cone prevelika. Investitorji so dobili prostorski 

načrt, vendar niso pripravili projektov v skladu z obstoječim OPPN, zato ga je občinski svet 

večkrat spreminjal.    

Župan je poudaril, da ne gre za očitek prejšnjemu županu. Vprašanje je le, ali bomo lahko s 

spremembami, ki so bile v Ločici storjene glede na projekte, pridobili uporabno dovoljenje. In 

za ta namen smo predvideli nekaj čez 300.000 EUR stroškov. Problem, katerega je predstavil 

župan je, da industrijska cona visi, ni ravna. Po projektu, pa bi morala biti kanalizacija 

speljana navzgor, v »hrib«. Če bo ostalo tako, bo potrebo kopati precej globoko, kar pomeni 

tudi večje stroške.       

Sledila je še razprava o menjavi UE iz Ljubljane v UE Ribnica.  

Jakob Jaklič je povedal, da bo podprl osnutek proračuna, ima pa nekaj pripomb (Ločica, cesta, 

čistilna za Rašico,…). V nadaljevanju so svoje poglede in mnenja glede poslovne cone Ločica 

in ostalega proračuna, predstavili še Rudolf Rupar (glede spreminjanja OPPN-ja in »visenja« 

platoja), Matjaž Hočevar (tudi glede menjave Upravnih enot, primerjava z drugimi občinami 

pod isto UE glede izgradnje poslovnih con) in Srečko Knafelc (glede »visenja« platoja, glede 

ceste, ki preko cone vodi v naselje). Tudi glede asfaltiranja ceste v Rute so bila mnenja 

svetnikov različna.    
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Župan je opozoril, da ne bi prej delali sodb, preden nimamo konkretnih informacij in preden 

ne dobimo ocene s strani revizije.   

Anton Zakrajšek je imel glede cone Ločica repliko, kjer je na kratko povzel faze oz. postopke 

izpeljane v zvezi s cono do sedaj.     

Župan je nadaljeval, da se morata načrt in projekt v naravi ujemati do te mere, da se za 

poslovno cono Ločica lahko pridobi uporabno dovoljenje.  

Robert Hren je povedal, da se je cona v Velikih Laščah, ki leži na zasebnem zemljišču, vedno 

prodajala in se še vedno prodaja.   

Matjaž Gruden je županu predlagal, da ustanovi ožjo projektno skupino glede projekta 

kanalizacija v Velikih Laščah, da preglede kaj je v zvezi z zadevo že storjeno in poda neke 

projektne usmeritve.   

Rudolf Rupar je vprašal glede kanalizacije na Rašici ali ima status kanalizacije ali gre samo za 

odvajanje meteorne vode. Jakob Jaklič je pritrdil, da ima status kanalizacije.  

 

Predlog sklepa:  

Predlog proračuna občine Velike Lašče za leto 2019 in načrt razvojnih programov za 

obdobje 2019 do 2022 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost 

vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 8. 

marca 2019.  

 

Glasovanje: 

 Glasovalo 11 svetnikov.  

 ZA – 11 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

Matej Rupar, je predlagal, da se v vrtcu Sončni žarek uvede rezervacija za otroka, v tistih 

primerih, ko je odsoten za daljše časovno obdobje in ima potrdilo zdravnika, da je bolan.  

Ladka Deterding in Jerica Tomšič Lušin sta podali kratko obrazložitev. Te pobude so bile 

dane že večkrat, ampak prihaja do zlorab oz. v vrtcu to ne gre čez. V teh primerih bi namreč 

občina plačevala polno ceno za te otroke. Kar pomeni, da bi bilo potrebno v proračunu 

zagotoviti sredstva.     

  

Antona Zakrajška je zanimalo ali je bila že formirana ekipa za projekt Kolesarska pot od 

Škofljice do Kočevja. Ali so se že kaj dobili? Župan mu je odgovoril, da ne.  

  

Srečko Knafelc je predlagal, da župan pripravi v naslednji številki Troble nagovor župana in 

z njim občane seznani, kaj se dela. Župan se mu je zahvalil in povedal, da ima to v planu.  

 

Rudolf Rupar je vse lepo povabil na dobrodelni koncert 3. marca, v šolsko dvorano. Sredstva 

bodo namenjena gasilskemu društvu Karlovica 

 

Katarino Gačnik je zanimalo kaj se dogaja z morebitnim asfaltiranjem na Sloki gori. Župan 

je povedal, da je na Sloki gori največji problem neenotnost ljudi. Svetnik Srečko Knafelc se je 

v tej smeri že angažiral in bo imel kar težko delo. Srečko Knafelc je dodal, da zaenkrat kaže, 

da bo potrebno cesto narediti po stari trasi. Pripraviti bo potrebno tri različne trase in bo 

cenovno najugodnejša prišla v poštev. Zadeva se je predolgo vlekla, na sodišču je sedaj 

zaključena, tako da je sklep jasen. Zadevo bo potrebno rešiti na drugačen način. Kako, je 

mogoče spet stvar neke projektne skupine.  
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Ad 12. Poročilo župana 

Župan je povedal, da je imenoval podžupana in da je po dosedanjih podatkih edini podžupan 

iz stranke LMŠ in to lahko izkoristimo. Že v predvolilnem času je poudarjal vključevanje 

mladih in tudi to je bil razlog, da se je župan odločil za Matjaža Hočevarja.   

V nadaljevanju je župan povedal, da je bil na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor, 

kjer je dobil dokumentacijo za javno razgrnitev obvoznice Velike Lašče. Javna razgrnitev 

uradno poteka od 18.2. do 22.3., javna razprava pa bo 14. marca 2019 ob 18.00 uri v sejni 

sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah.   

Župan je povedal tudi, da so se srečali župani razvojne A3 osi. Z župani se bo srečeval tudi na 

sestankih. Dogovarjali se bodo za različna sodelovanja, v primeru skupnih interesov.  

Srečanje je bilo tudi na Direkciji RS za ceste. Želja je, da bi pri Kuklju postavili semafor na 

tipko.   

Župan je svetnike seznanil s tem, da je na UE Ljubljana opravil tečaj za sklepanje zakonskih 

zvez in da se pripravlja povišanje cen storitev, ki jih opravlja javno podjetje Snaga d.o.o.  

Na koncu se je svetnikom zahvalil za konstruktivno sodelovanje.  

 

  

Seja je bila zaključena ob 21.20. 

 

 

Zapisala:        

Tanja Uršič       dr. Tadej Malovrh 

         Župan  

 


