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

ki je bila v četrtek, 19. decembra 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Katarina 

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

KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Branka PURKAT, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR. 

Odstotni člani občinskega sveta: nihče. 

Župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – direktorica občinske uprave, Suzana PETRIČ – 

občinska uprava, predstavnica Radia ZELENI VAL, Maja PERME  in Stane STOPAR – 

predstavnika Javnega komunalnega podjetja Grosuplje. 

 

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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  

 

 

Župan je v vabilu predlagal naslednji dnevni red seje:  

  

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje  

2. Poročilo odborov 

3. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče 

4. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike ki se 

oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob 

5. Ugotovitveni sklep o izstopu občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče« 

6. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Velike Lašče 

7. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 in Odlok o proračunu Občine Velike 

Lašče za leto 2021 – druga obravnava ter Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021 

8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

9. Poročilo župana 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 



 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče 

 Predlagani dnevni red  je sprejet. 

 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 8. redne seje 

Župan je predlagal potrditev zapisnika 8. redne seje, glede na to, da nanj ni bila dana nobena 

pripomba.     

  

Predlog sklepa: 

Potrdi se zapisnik 8. redne seje.    

Glasovalo 12 svetnikov.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.         

  ZA – 12 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 ter odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in 

turizem.  

 

Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Matjaž Gruden, je poročal, da so se člani na 6. redni 

seji sestali 4. decembra, kjer so obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je 

razvidna iz zapisnika seje odbora za družbene dejavnosti. 

 

Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, Rudolf Rupar, je poročal, 

da so se člani na 4. redni seji sestali 4. decembra, kjer so obravnavali šest točk dnevnega reda. 

Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje 

prostora. 

 

Predsednica odbora za finance, Ladka Deterding, je poročala, da so se člani na 3. redni seji 

sestali 4. decembra, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna 

iz zapisnika seje odbora za finance. 

 

Predsednik odbora za odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Peter Indihar, je poročal, 

da so se člani na 3. redni seji sestali 5. decembra, kjer so obravnavali štiri točke dnevnega reda. 

Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. 

 

Ad 3. in Ad 4. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike 

Lašče  in  Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike 

ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob 

 

Župan je združil razpravo o 3. in 4. točki.  

 

Župan je besedo predal Maji Perme iz Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki je 

predstavila dva elaborata o oblikovanju cen storitev, ki jih je Javno komunalno podjetje 

Grosuplje pripravilo v sodelovanju z Občino Velike Lašče. Nove cene bodo stopile v veljavo s 



1.1. v letu in bodo veljale celo koledarsko leto. Pripravljene so na podlagi poslovnega načrta za 

leto 2020. Na področju greznic in malih čistilnih naprav je prišlo do spremembe zaradi 

poračunov preteklih obdobij.  

 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Peter Indihar, Jakob Jaklič, Rudolf 

Rupar, Tina Kadenšek, Katarina Gačnik, Matjaž Gruden, Jerica Tomšič Lušin.  

 

Župan je povedal, da vsa naselja v občini Velike Lašče ne spadajo pod Vodokomunalne sisteme 

d.o.o.. V občini sta dva zasebna vodovoda, naselji Podlog in Rašica se napajata iz vodovodnega 

sistema Rob, ki oskrbuje občino Dobrepolje. 

 

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 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

 

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi višine cene oskrbe s pitno 

vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega 

sistema Rob.  

    

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

Sklep je sprejet. 

 

 

Ad 5. Ugotovitveni sklep o izstopu občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 

Sodražica in Velike Lašče« 

Župan je povedal, da je občina Dobrepolje v prvi tretjini leta 2019 podala predlog, da izstopa 

iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče (MIR) in da se glede tega priključuje občini Grosuplje. To je povzročilo 

spremembe v MIR-u, ki jih občine še niso rešile. Za to bo potreben dogovor o delovanju med 

ostalimi štirimi občinami. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občina Dobrepolje v skladu z 

Odlokom o ustanovitvi MIR-a preostale občine pravočasno, šest mesecev prej, obvestila o 

svojemu izstopu. Na podlagi tega je pripravljen tudi sklep o razdelitvi stroškov MIR-a in da po 

temu sklepu zaposleni ostanejo breme ostalih štirih občin.  

 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Matjaž Hočevar, Jerica Tomšič Lušin, 

župan dr. Tadej Malovrh, Tina Kadenšek, Ladka Deterding, dr. Tatjana Devjak. 

 

Predlog sklepa:  



Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Ugotovitveni sklep o izstopu občine 

Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 6. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Velike Lašče 

Jerica Tomšič Lušin je povedala, da Zakon o urejanju prostora predvideva institut lokacijske 

preveritve, ki zahteva dodatne stroške ter da predvideva tudi, da lahko občina te stroške 

zaračuna predlagateljem in predstavila namen lokacijske preveritve.  

 

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: Rudi Rupar, Peter Indihar, Matjaž 

Gruden, župan dr. Tadej Malovrh, Jakob Jaklič, dr. Tatjana Devjak, Ladka Deterding, Matej 

Rupar, Matjaž Hočevar. 

 

Glede na razpravo je župan ugotovil, da imajo premalo informacij, da bi sprejeli  predlagani 

Odlok in je predlagal, da občinski svetniki ne glasujejo o tem in točko prestavijo na eno od 

naslednjih sej, ko bodo imeli več informacij o lokacijski preveritvi, ali pa sledijo predlogu 

odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora in določijo vrednost takse za lokacijsko 

preveritev na 100 EUR, v kolikor se v praksi izkaže, da je občina s to vrednostjo naredila 

izgubo, pa sprejmejo višjo vrednost.  

 

Občinski svetniki se strinjajo, da se glasuje o pavšalni ceni 100,00 EUR za stroške lokacijske 

preveritve.  

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Velike Lašče za pavšalno ceno 100,00 EUR. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 10 svetnikov,         PROTI – 2 svetnika 

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 7 . Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 in Odlok o proračunu Občine 

Velike Lašče za leto 2021 – druga obravnava ter Sklep o letnem načrtu ravnanja s 

stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021 

Župan je ponovil, kar je o odlokih o proračunu povedal že na prejšnji seji občinskega sveta. V 

času javne razprave na občino nismo prejeli pripomb. Predloga proračunov so obravnavali vsi 

občinski odbori.  

 

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Suzana Petrič, župan dr. Tadej 

Malovrh, Rudolf Rupar, dr. Tatjana Devjak, Matjaž Hočevar, Tina Kadenšek, Jakob Jaklič, 

Jerica Tomšič Lušin, Peter Indihar 

 

Predlog sklepov:  

- Sprejeme se Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 



- Sprejeme se Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 

- Sprejme se Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Velike Lašče za leti 2020 in 2021 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 12 svetnikov.  

  ZA – 12 svetnikov,         PROTI – nihče  

 

Sklepi so sprejeti. 

 

Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov 

Podžupan Matjaž Hočevar je pohvalil občinsko upravo, zavod Parnas in vse, ki so sodelovali 

pri pripravi občinskega dogodka Festival božičnega kruha.   

 

Ladka Deterding je pohvalila uredniški odbor občinskega glasila Trobla za obliko in vsebino 

glasila. 

 

Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da bi ponovno uvedli županovo prednovoletno srečanje z 

voditelji strank, direktorji javnih zavodov, predsedniki kulturnih, športnih društev… Župan je 

odgovoril, da je že v začetku njegovega mandata bilo tako srečanje. Ima željo, da bi organizirali 

»županov ples«, ki bi bil proti koncu leta 2020 na gradu Turjak.  

 

Matjaž Gruden je omenil nižjo ceno vodovodnih storitev Javnega komunalnega podjetja 

Grosuplje.  

 

Matej Rupar je opozoril na pomanjkljivo varnost ceste od Podhojnega Hriba do Osredka. 

 

Rudolf Rupar je povedal, da se je opravilo pluženje dne 12. decembra zjutraj, ko je bilo na cesti 

do 3 cm snega, za popoldne in zvečer pa so bile napovedane nove močnejše padavine, kar se je 

tudi zgodilo. Ponoči je zapadlo 3-5 cm snega in do jutra je ostalo samo še manj kot 3 cm snega. 

Po mnenju nekaterih občanov takrat pluženje ne bi bilo potrebno. Povedal je še, da člani odbora 

za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora navajajo več pritožb občanov nad kvaliteto 

pluženja. Nekatere občane zanima, zakaj se pločniki plužijo s težkimi stroji, traktorji, kar 

povzroča večje poškodbe na pločnikih. Župan je pojasnil, zakaj je bilo opravljeno pluženje 12. 

decembra. Glede pluženja pločnikov je dr. Tatjana Devjak vprašala, če so možne katere druge 

metode, da se ne bi tako poškodovali. Župan je povedal, da bi bilo o tem potrebno povprašati 

izvajalca zimske službe.  

 

Matjaža Grudna je še zanimalo, če je občinska uprava prejela podpise za ohranitev železniškega 

prehoda.  

Matjaž Hočevar je povedal, da bo on pridobil zbrane podpise.  

 

Katarina Gačnik je vprašala, če bo ognjemet po koncertu 26. decembra in dala pobudo, da bi se 

občina odpovedala uporabi pirotehnike. Jerica Tomšič Lušin ji je odgovorila, da ognjemeta že 

več let ni in ga tudi tokrat ne bo.    

 

Ad 9. Poročilo župana 

 

Župan je povedal, da sta bila s podžupanom na obisku pri ministru za javno upravo, Rudiju 

Medvedu, v zvezi s prehodom občine Velike Lašče pod Upravno enoto Ribnica. Minister je 

povedal, da je skrajni rok za prehod mesec marec 2021, če bodo še v tej sestavi.  

 



Župan je bil s projektantom in Marijo Čampa Ivanc glede dela parcel poslovne cone Ločica, ki 

še nimajo mnenja o vplivu na okolje, na ARSO, kjer so jih prosili, če lahko čimprej izdajo 

mnenje, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Odgovorili so jim, da bodo to storili v januarju 

2020. Z načelnikom Upravne enote Vič-Rudnik sta se dogovorila, da se takoj po novem letu 

uskladita glede organizacije sestanka za spremembo gradbenega dovoljenja.  

 

Ustanovljena je Športna zveza, kar bo pripomoglo pri pridobivanju dodatnih sredstev iz 

Fundacije za šport. 

 

Župan je bil povabljen na « kakav z županom« na Radio Zeleni val. Poslušalce je povabil na 

Festival božičnega kruha in vsem izrekel božično-novoletno voščilo.  

 

V zvezi s Festivalom božičnega kruha je še povedal, da je pozitivno presenečen nad odzivom 

in da so vsi svetniki lepo vabljeni, da pridejo in se ga udeležijo.  

  

Po seji je občinske svetnike povabil na novoletno druženje.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.10. 

 

Po posnetku seje zapisala:      dr. Tadej Malovrh 

Nina Tekavec         Župan  

 


