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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
14. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 13. novembra
2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, France MODIC
Odsotni člani občinskega sveta: Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B.
STRAH
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, mag. Marko ŽUŽEK –
nadzorni odbor občine, Peter Lovšin – Urbania d.o.o. pri točki 2, predstavniki kabelske TV
Velike Lašče, radia Urban in radia Zeleni val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj je na seji prisotnih devet svetnikov, trije pa so se opravičili.
Potrditev zapisnika 13. redne seje.
Z devetimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 13. redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 6. izredne seje.
Z devetimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 6. izredne seje.
Z devetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Seznanitev s potekom priprave Občinskega prostorskega načrta za območje občine Velike
Lašče
3. Soglasje k parcelaciji parc. št. 3605/2 k.o. Dvorska vas in ukinitev javnega dobra na
novonastalih parcelah
4. Predlog odloka o spremembah odloka o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Velike
Lašče
5. 4. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
6. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 – prva obravnava
7. Izstop Občine Velike Lašče iz Združenja občin Slovenije in pristop k Skupnosti občin
Slovenije
8. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2009
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
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Ad 1. Poročilo odborov
Jakob Jaklič je poročal o seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Člani
odbora so se seznanili z aktivnostmi v zvezi z ureditvijo poslovne cone Ločica, z gradnjo
trgovskega centra v Velikih Laščah in obravnavali prispele vloge za regresiranje obrestne
mere za najete kredite na področju gospodarstva.
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora. Na seji so obravnavali problematiko izvajanja zimske službe, gradivo za 14. redno
sejo občinskega sveta in pod točko razno prejeta vprašanja in pobude občanov.
Dr. Tatjana Devjak je podrobno poročala o seji odbora za družbene dejavnosti.
Odbor je obravnaval osnutek proračuna za leto 2009, predloge za spremembo pravilnika za
sofinanciranje programov športa in cenika za najemnino športne dvorane ter predlog
sprememb odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v občini.
Župan Anton Zakrajšek je predlagal glasovanje o predlogu odbora za družbene
dejavnosti glede višine najemnin za športno dvorano.
Predlog sklepa: Za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah se najemnina zaračunava
po veljavnem ceniku, pri čemer pa se določenim uporabnikom priznava popust in sicer:
- klubom in društvom, ki tekmujejo na regijskih in državnih tekmovanjih ter
vrhunskim športnikom se obračuna 25% cene za uporabo športne dvorane,
- klubom in društvom, v katerih je 60% članov občanov Velikih Lašč – otrok in
mladine (vrtec, osnovna šola, srednja šola) se obračuna 50% cene za uporabo
športne dvorane,
- za različne športne dejavnosti odraslih se obračuna 100% cena za uporabo
športne dvorane.
Dopolnjen cenik velja od 1. 9. 2008 (če je to zakonsko sporno pa od 1. 11. 2008).
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Seznanitev s potekom priprave Občinskega prostorskega načrta za območje
občine Velike Lašče
Peter Lovšin iz družbe Urbania d.o.o. je poročal o opravljenih delih v zvezi s pripravo
občinskega prostorskega načrta. Povedal je, da je občina začela s sprejemanjem novih
prostorskih dokumentov po Zakonu o urejanju prostora, kasneje (v letu 2007) je bil pa sprejet
Zakon o prostorskem načrtovanju, zadnji podzakonski akti – pravilniki so bili sprejeti letos
jeseni. Po prejšnji zakonodaji so občine najprej sprejemale prostorske plane, nato pa
izvedbene akte, v sedanjem sistemu pa potekajo vsi postopki istočasno. Trenutno še potekajo
usklajevanja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izdaje dopolnjenih
smernic. Na podlagi smernic vseh nosilcev urejanja prostora bo izdelan dopolnjen osnutek
OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo. Potem bo Ministrstvo za okolje in prostor ugotavljalo
o ustreznosti okoljskega poročila. Sledila bo javna razgrnitev OPN in okoljskega poročila.
Občinski svet bo odlok o občinskem prostorskem načrtu lahko sprejemal dvofazno. Prvič pred
javno razgrnitvijo, drugič pa po potrditvi o usklajenosti s strani MOP (MOP ima v tej fazi 75
dnevni rok za odgovor).
Župan je vprašal, koliko občin je že sprejelo OPN po novi zakonodaji. Peter Lovšin je
odgovoril, da je do sedaj v Sloveniji samo ena občina že sprejela OPN. Župan je še dodal, da
je potrebno občane v občinskem glasilu ponovno seznaniti s trenutnim stanjem in
predvidenim terminskim planom sprejemanja občinskega prostorskega načrta.
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Ad 3. Soglasje k parcelaciji parc. št. 3605/2 k.o. Dvorska vas in ukinitev javnega dobra
na novonastalih parcelah
Predlog parcelacije je predstavila Jerica Tomšič Lušin. Javno dobro naj bi se ukinilo
samo na novonastali parceli/parcelah, ki se kot javna oz. poljska pot ne uporablja več. Polona
Cvelbar je predlagala dopolnitev sklepa z določilom o stroških parcelacije, Matjaž Gruden pa
dopolnitev z določilom o vpisu služnosti za podzemne komunalne vode.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče soglaša s parcelacijo parcele št.
3605/2 k.o. Dvorska vas (od meje s parcelo št. 2265 do meje s parcelo 1321 obe k.o.
Dvorska vas), ukinitvijo javnega dobra na novonastali parceli /parcelah in prodajo leteh zainteresiranim mejašem pod pogojem, da se na novonastalih parcelah vpiše
služnost gradnje podzemnih komunalnih vodov. Vse stroške v zvezi s parcelacijo nosijo
zainteresirane stranke.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Predlog odloka o spremembah odloka o dodeljevanju državnih pomoči v Občini
Velike Lašče je predstavila Jerica Tomšič Lušin. V veljavnem odloku je višina pomoči
izražena še v tolarjih. V novem odloku naj bi se višina pomoči poleg preračuna v evre še
povečala za rast cen v obdobju 2004 – 2008.
Predlog sklepa: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih
pomoči v Občini Velike Lašče.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. 4. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Župan Anton Zakrajšek je pojasnil, da so razlogi za sprejetje 4. spremembe proračuna
občine za leto 2008 izvršba na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo in šport, ustavitev
določenih investicij, zmanjšanje višine najetja kredita, desetmesečna realizacija in dodatno
pridobljena sredstva za določene investicije. Podrobno je pojasnil vse predlagane spremembe
pri prihodkih in odhodkih proračuna.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme 4. spremembo proračuna za
leto 2008.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 – prva obravnava
Župan Anton Zakrajšek je kot predlagatelj predstavil predlog proračuna za leto 2009.
Pri prihodkih pričakuje nekaj dodatnih prihodkov od prodaje zemljišč in od uspešnosti občine
pri kandidiranju na razpise ministrstev.
Pri odhodkih so upoštevani odhodki, ki jih občinam za izvajanje določenih nalog
predpisuje zakonodaja, za investicije pa naj bi bilo po predlogu proračuna namenjenih 1, 5
milijona EUR. Pomembnejše predvidene investicije so na področju otroškega varstva,
odkupa zemljišč za gradnjo doma za ostarele na Turjaku, dokončanje asfaltiranja na odseku
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Turjak – Podturjak, nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče, investicije na področju
vodooskrbe …
Andrej Kraševec je opozoril na velike izgube vode v vodovodnem sistemu Rute in na
nujnost sanacije cevovodov. Ladka Deterding je pohvalila osnutek proračuna in vprašala, ali
se lokacija doma za ostarele po morebitni pridobitvi koncesije lahko spremeni (Karlovica,
Turjak).
Dr.Tatjana Devjak je povedala, da v predlogu proračuna ni predvidenih sredstev za
sofinanciranje dejavnosti kina v Velikih Laščah. Predlagala je, da KUD Primož Trubar kot
distributer šolski mladini kandidira na razpis za promocijo evropskega in slovenskega filma.
Predlog sklepa: Predlog proračuna občine Velike Lašče za leto 2009 in načrt razvojnih
programov za obdobje 2009 do 2012 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo
možnost vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi v
15 dneh oziroma do 1. decembra 2008. Sestali se bodo tudi vsi občinski odbori in
obravnavali predlog proračuna za prihodnje leto.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. Izstop Občine Velike Lašče iz Združenja občin Slovenije in pristop k Skupnosti
občin Slovenije
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da se je v zvezi s problematiko zagotovitve
sredstev osnovni šoli na podlagi sodbe Višjega delovnega sodišča, ki so bila na podlagi
odločbe Ministrstva za šolstvo in šport osnovni šoli nakazana iz proračuna občine, po pomoč
obrnil na predsednika Združenja občin Slovenije, pa za pomoč večkrat ni bil dosegljiv.
Skupnost občin Slovenije je na lastno pobudo v zvezi s tovrstno problematiko plačil za
napake, na katere občine nimajo vpliva, sprožila ustavno presojo. Tudi sicer je v SOS
vključenih več občin članic, SOS ima več strokovnega kadra.
Predlog sklepa: Občina Velike Lašče izstopi iz Združenja občin Slovenije in pristopi k
Skupnosti občin Slovenije.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2009
Vrednost točke NUSZ se v letu 2008 ni spremenila, za leto 2009 pa je glede na stopnjo
inflacije in povprečno letno rast cen predlagano 4% povečanje.
Predlog sklepa: Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Velike Lašče v letu 2009 znaša 0,00156 EUR. Sklep se objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in prične veljati takoj, uporablja pa se od 1.
januarja 2009.
PRISOTNIH: 9
ZA: 8
PROTI: 1 (Andrej Kraševec)
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
France Modic je v zvezi z zapisnikom odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora vprašal, ali imajo prebivalci Gradeža nad 100 svoj krajevni odbor. Župan je
odgovoril, da ne, imajo pa svoje predstavnike v Krajevnem odboru Turjak. Franc Debeljak je
pojasnil, da je pri zagotavljanju zimske službe v tem delu Gradeža pomembno, ali bodo sami
pristopili k odmiku ograj od cestišča, kar bi omogočalo normalno pluženje.
Franc Debeljak je še vprašal, kdo da soglasje za lokacijo ekološkega otoka. Župan je
odgovoril, da lastnik zemljišča.
Jakob Jaklič je vprašal, kam bi lahko postavili velike zabojnike za kosovne odpadke.
Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da bi npr. en dan v mesecu potekalo zbiranje
kosovnih odpadkov pred gasilnim domom. Zbiranje bi moralo biti pod kontrolo.
Ad 10. Poročilo župana
Župan Anton Zakrajšek je v svojem poročilu povedal, da je občina že objavila razpis
za zbiranje ponudb za prodajo garsonjere v Ankaranu, pa ni bilo ponudb. Postopek bo
potrebno ponoviti. Ob vseh obtožbah je poudaril, da je pobuda za prodajo garsonjere prišla z
osnovne šole oz. od tistih, ki so prispevali sredstva od svojih plač za njen nakup.
Župan je še poročal o problemu zbiranja odpadkov na začetku naselja Velike Lašče s
smeri Ribnice in prijavah občine na ustrezne inšpekcijske službe. Matjaž Gruden je predlagal
zaračunavanje nenamenske rabe zemljišča pri odmeri NUSZ.
Seja je bila končana ob 20. uri.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta

Stran 5 od 5

