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Z A P I S N I K

9. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 21. decembra 2011 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Rok BORŠTNIK, Franc DEBELJAK, Ladka
DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR,
Anton Benjamin STRAH.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave,
Lidija ČOP – članica občinske uprave, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Potrditev zapisnika 8. redne seje
Na zapisnik 8. redne seje občinskega sveta je bila dana pripomba, da med prisotnimi člani
občinskega sveta nista omenjena svetnika Rok Borštnik in Janez Lukančič.
Za potrditev zapisnika, vključno z navedeno pripombo, je glasovalo 10 svetnikov.
Na sejo je prišla mag. Polona Cvelbar.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Sklep o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali
upravljanju Občine Velike Lašče
3. Odlok o razglasitvi hiše Turjak 35 za kulturni spomenik lokalnega pomena
4. Mnenje o postavitvi bazne postaje mobilne telefonije (operater Tušmobil) na parceli št. 1558 k.o.
Velike Lašče
5. Odlok o proračunu občine za leto 2012 – prva obravnava
6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
7. Poročilo župana
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Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 9. redno sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Župan je prosil predsednika obeh odborov za hitro poročanje. S poročilom sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, pa bodo svetniki seznanjeni na eni od naslednjih sej, ko se bo sprejemal
tudi proračun.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Ker se je predsednica odbora dr. Tatjana Devjak opravičila, da bo na sejo nekoliko zamudila, je
za poročanje pooblastila Ladko Deterding. Ladka Deterding je povedala, da so se člani odbora sestali
20. decembra in na seji obravnavali tri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika
odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Anton Benjamin Strah je povedal, da so se člani odbora dogovorili za
dopisno sejo, na kateri je bilo sklenjeno, da se dvema prosilcema regresira obrestno mero. Člani
odbora so sklenili, da bodo na naslednji seji (predvidoma v januarju), pregledali pravilnik in ga
uskladili z dejanskim stanjem v občini.
Župan je izrazil zadovoljstvo, da v naši občini ni več čakajočih otrok za v vrtec. Pohvalil je vse
ustvarjalce koncerta Večer glasbe, smeha in plesa. Podprl je tudi idejo, da koncert postane
tradicionalen, uvrstili bi ga na začetek jeseni ali spomladi. Župan se je strinjal z razdelitvijo preostanka
denarja iz omenjenega koncerta. Prav tako je pohvalil projekt Tu malajne ni vse proč palu in njegove
ustvarjalce z Rokom Borštnikom na čelu ter se strinjal s prijavo tega projekta na razpis zavoda
Kultura-natura-si. Ni pa se strinjal z zapisom, da se koncerta Velikolaške vokalne skupine ni udeležil
nihče od predstavnikov občine, saj so bili tam nekateri svetniki in strokovna članica s področja
družbenih dejavnosti. Povedal je, da se sam udeleži skoraj vseh prireditev, včasih pa zaradi odsotnosti
oz. zasedenosti to ni mogoče. Velikolaško vokalno skupino sicer zelo ceni, zato ji je že podelil tudi
županovo pohvalo. Župan je odprl razpravo.
Rudolfa Ruparja je zanimalo na kakšen način so zbirali donacije na koncertu Večer glasbe,
smeha in plesa oz. na kakšen način so pozivali podjetnike k donacijam. Med donatorji je opazil tudi
dve politični stranki. Kot predsednika NSi ga moti, saj bi tudi sam rad prispeval v dobrodelne namene,
pa za to sploh ni vedel, saj stranka o tem ni bila obveščena.
Župan je odgovoril, da sta odbor za družbene dejavnosti in odbor za gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem, pošiljala dopise samo podjetnikom. Obvestilo o tem, da se pripravlja koncert, pa je bilo
objavljeno v občinskem glasilu Trobla. Političnim strankam se dopisi niso pošiljali, tako da so le-te
same donirale prostovoljne prispevke.
Župan je povedal, da bo Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče potrebno nekoliko spremeniti. V komisijah ki
odločajo, se ne sme pojaviti nekdo, ki kandidira za ta sredstva.
Janez Lukančič je predlagal, da se zadeve o katerih se je odločalo na zadnji seji odbora za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem zadržijo do spremembe pravilnika, potem se bo o njih ponovno
odločalo. Župan je pojasnil, da to ni mogoče, saj gre za proračun 2011. Janez Lukančič je povedal, da
so sredstva dobili člani komisije, kar se mu zdi čudno. Župan je zaključil, da se je delalo po
obstoječem pravilniku, ki ga je sprejel občinski svet in za nazaj pravilnika ne moremo popravljati.
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Strokovno podlago ima Jerica Tomšič Lušin, ki ji župan popolnoma zaupa, zato je prepričan, da so bila
sredstva dodeljena tistim, ki so izpolnjevali pogoje zanje.
Jerica Tomšič Lušin je predlagala, da člani odbora sami do naslednje seje posredujete predloge
kaj se vam zdi na področju gospodarstva smiselno, da občina sofinancira. Tako, da bomo oblikovali
ukrepe.
___________________________________________________________________________
Ad 2. Sklep o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v
lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče
Župan je na kratko predstavil obravnavani sklep. Do te spremembe je prišlo glede na veliko
število vlog društev, ki organizirajo različne dogodke v kulturnih domovih, ki jih tako ali tako vzdržuje
občina. Župan se je odločil, da ponudimo občinske objekte domačim društvom, ki se ukvarjajo z
neprofitno dejavnostjo, zastonj. Saj društva s svojo dejavnostjo popestrijo življenje v naši občini.
Matjaža Grudna je zanimalo ali to velja tudi za objekte, ki so v upravljanju JZ Trubarjevi kraji
(Trubarjeva domačija, grad Turjak). Po razpravi v kateri so sodelovali župan, Matjaž Gruden in Jerica
Tomšič Lušin, so dopolnili sklep z besedilom: »ki so v lasti Občine Velike Lašče«. Sklep se tako glasi:
»Izvajalcem nekomercialne dejavnosti na področju kulture, turizma in izobraževanja iz občine Velike
Lašče se v posameznih objektih javne infrastrukture na področju kulture, ki so v lasti Občine Velike
Lašče, najemnina ne zaračunava«.
Predlog sklepa:
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo
prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 3. Odlok o razglasitvi hiše Turjak 35 za kulturni spomenik lokalnega pomena
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da gre tu za predlog lastnika, da se hiša Turjak 35 razglasi za
kulturni spomenik lokalnega pomena, ker želi lastnik kandidirati na razpisu ministrstva za kmetijstvo
za obnovo objekta. Razglasitev za spomenik lokalnega pomena pa je pogoj za kandidaturo. Že sedaj se
je ta hiša nahajala v posebnem varstvenem režimu. S tem odlokom se natančneje določi kaj ta
varstveni režim obsega. Latnik objekta bi moral vsaj 1x na leto zagotoviti ogled hiše tudi v notranjosti.
Lastnik se s tem strinja, je podal soglasje.
Razprave ni bilo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme odlok o razglasitvi hiše Turjak 35 za kulturni
spomenik lokalnega pomena.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 4. Mnenje o postavitvi bazne postaje mobilne telefonije (operater Tušmobil) na parceli št.
1558 k.o. Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je poročala, da je Tušmobil d.o.o. po svojem pooblaščencu na Ministrstvo
za okolje in prostor vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za postavitev samostoječe bazne
postaje mobilne telefonije Velike Lašče na parceli št. 1558 k.o. Velike Lašče. Investitor mora pred
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izdajo gradbenega dovoljenja vlogo dopolniti z ustrezno utemeljitvijo iz veljavnega občinskega
prostorskega akta ali z mnenjem občine, da je gradnja bazne postaje za občino pomemben
infrastrukturni objekt. V prostorskem aktu občine je določeno, da je gradnja infrastrukturnih objektov
dovoljena na celotnem območju občine, investitor pa želi pridobiti mnenje, da je gradnja bazne postaje
Velike Lašče za občino pomemben infrastrukturni objekt.
Matjaž Gruden je imel pomislek, da Ministrstvo za okolje, ki bi moralo skrbeti tudi za razne
vedute, sprašuje občino. Včasih je bil pogled od Velikih Lašč proti Sv. Roku odprt, danes se sicer
zaradi gozda cerkvica Sv. Roka ne vidi. Ampak bo bazna postaja mobilne telefonije Tušmobil stala
ravno na ti parceli. Zato edini pomislek, da bazna postaja ne bo stala na pravem mestu.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da pri postavitvi samih baznih postaj v objekte ne
komplicirajo, pri postavitvi samostoječih baznih postaj pa običajno postavijo pogoje, da jih je potrebno
nekoliko zamaskirati. Glede sevanja so sporočili, da je manjše, bolj kot so bazne postaje gosto
postavljene, ker se le-to razprši.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali župan, Franc Debeljak, Jakob Jaklič, Ladka
Deterding.
Na sejo je prišla dr. Tatjana Devjak.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme mnenje, da je gradnja bazne postaje investitorja
Tušmobil d.o.o. za občino pomemben infrastrukturni objekt.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Odlok o proračunu občine za leto 2012 – prva obravnava
Župan je povedal, da se občinski proračun sprejema v dvofaznem postopku. Na prvi seji ga
župan na kratko predstavi, odpre se splošna razprava na občinskem svetu, proračun se da tudi v javno
razpravo. V javni razpravi dajejo na proračun pripombe posamezniki, skupine, društva, organizacije.
Glede na podatke, ki smo jih pridobili s strani Ministrstva za finance, smo pripravili osnutek proračuna
za prvo branje. Nato je župan na kratko predstavil bilanco odhodkov in prihodkov ter predvidene
investicije (sanacija občinske stavbe zaradi vlage, vzdrževanje občinskih cest, šotor za civilno zaščito,
gasilski avto za turjaške gasilce, geodetska odmera zemljišč, javna razsvetljava, poslovna cona Ločica,
nadstreški za ekološke otoke, kanalizacija Rašica, Velike Lašče, vodovodni sistemi – vrtina na
Turjaku, sanacija vežice v Velikih Laščah, sanacija kotlovnice v zdravstvenem domu, 3. igralnica na
Karlovici). Nekje proti koncu januarja se bo sprejemal proračun, do takrat se zbirajo predlogi in
spremembe.
Župan je odprl razpravo.
Polona Cvelbar je povedala, da ljudi zanimajo konkretni odcepi cest, ki naj bi bili asfaltirani.
Posebej so jo ljudje spraševali za Granjevico - Podhojni hrib. Ali je ta relacija v planu za leto 2012?
Prosila je, če bi se dalo dobiti spisek predvidenih odsekov cest, ki naj bi bili asfaltirani v letu 2012.
Župan je povedal, da seznam že obstaja, vendar je bila zaradi lažjih prijav na razpise narejena taka
postavka kot jo imajo svetniki v gradivu. Lahko pa damo svetnikom prilogo v kateri so navedeni vsi
odseki, ki so bili mišljeni za asfaltiranje. Med njimi je za leto 2012 v planu tudi omenjeni odsek
Granjevica – Podhojni hrib.
Janeza Lukančiča je zanimalo kje so predvideni pločniki ob državnih cestah. Župan mu je
pojasnil, da bi radi povezali Velike Lašče in Male Lašče, Male Lašče in Rašico. V letu 2012 planiramo
za to investicijo 20.000 EUR, potem pa vsako leto po 50.000 EUR. Vendar smo tu vezani na državo
oz. na to ali bo država naredila to izboljšavo – širjenje ceste zaradi levega zavijanja. Janez Lukančič je
vprašal ali pločnike ob državni cesti financira država. Župan je pojasnil, da jih sofinancira. Janez
Lukančič je še predlagal, da se da v plan pločnik v Turjaku od Tischerja do mosta. Župan je povedal,
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da je to glavna cesta G2, ki je že predvidena v proračunu. Na tej cesti se bodo po potrebi naredili
projekti, odvisno od tega kje bomo dobili soglasje.
Rudolf Rupar je povedal, da je bilo nekaj sej nazaj, ko se je sprejemal Odlok o krajevnih
odborih rečeno, da bodo krajevni odbori zapisnike svojih sestankov pošiljali občini. Občina pa naj bi
jih nato poslala svetnikom, da bi bili seznanjeni z željami ljudi. Župan je povedal, da bodo vsi
zapisniki zbrani in poslani svetnikom. Rudolf Rupar je vprašal glede projekta Krkovo za vodovod.
Zanimalo ga je ali se projekt dela samo za kandidiranje na razpisu ali za izvedbo. Župan je pojasnil, da
se projekt dela za izvedbo. Ker gre za novogradnjo vodovoda, je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje. Rudolf Rupar je imel vprašanje v zvezi s čistilnimi napravami. V predlogu proračuna je
namreč opazil, da bo leta 2012 zanje namenjenih 300.000,00 EUR, v letu 2011 pa tudi 300.000,00
EUR. Zanimalo ga je ali je bilo leta 2011 res porabljenih 300.000,00 EUR za čistilne naprave. Župan
je povedal, da ne in da se ravno ta znesek 300.000,00 EUR prenaša naprej v leto 2012.
Rok Borštnik se je pozanimal ali bo v letošnjem letu prišlo do realizacije pri postavkah obrtna
cona in komunala. Ali bo tam kjer je predviden prostor za obrtno cono prišlo do realizacije prostora za
zbiranje odpadkov. Župan je odgovoril pritrdilno. Povedal je še, da smo za to s strani Snage že dobili
idejno skico. Zraven je predviden še prostor za deponijo za sol, pesek (za komunalo).
Matjaž Gruden je vprašal glede kanalizacije v Velikih Laščah. Kaj bomo naredili, ali se bo šlo
v enotno občinsko ali v posamične čistilne naprave. Župan je povedal, da se je glede tega še enkrat
pogovarjal s projektantom iz Hidroinženiringa, ki pravi, da je projekt dobro narejen. V začetku
prihodnjega leta naj bi se dobili, pogledali kje se zatika pri podpisih in potem pridobili gradbeno
dovoljenje. Leta 2013/14 pa naj bi že začeli sanirati kanalizacijo v Velikih Laščah. Glede kanalizacije
in čistilnih naprav je sledila razprava v kateri so sodelovali župan, Jerica Tomšič Lušin, dr. Tatjana
Devjak, Matjaž Gruden in Rudolf Rupar.
Predlog sklepa:
Predlog proračuna občine Velike Lašče za leto 2012 in načrt razvojnih programov za obdobje
2012 do 2015 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predlog
proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 11. januarja 2012.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Ad 6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Rok Borštnik je povedal, da so 2-3 mesece nazaj vsi svetniki dobili mail od bivšega svetnika
g. Kraševca s pobudo, da bi se vsi zapisniki občinskih sej objavljali na spletni strani občine. Glede na
to, da so trenutno objavljeni samo trije zapisniki, predlaga da se to čim prej uredi. Župan se je s tem
strinjal. Zapisniki občinskih sej morajo biti po potrditvi s strani občinskih svetnikov, objavljeni na
spletni strani.
__________________________________________________________________________________
Ad 7. Poročilo župana
Župan se je svetnikom in upravi zahvalil za vse pobude, kritike in sodelovanje v letu 2011 ter
zaželel vse dobro v letu 2012. Vse je povabil, da se udeležijo Božično-novoletnega koncerta v
ponedeljek, na Dan samostojnosti in enotnosti, na katerem se bo pelo in govorilo v slovenskem jeziku.
Seja je bila zaključena ob 19.50.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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