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Z A P I S N I K

19. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 11. julija 2013 ob 19.00 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK, dr.
Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf
RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – predstavnica občinske uprave,
Tanja URŠIČ – predstavnica občinske uprave, Vid LIKAVEC – predstavnik Policijske postaje
Ljubljana Vič, mag. Marija AJDIČ FRANCELJ – vodja MIR, predstavnik Radia Zeleni val,
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 11 svetnikov. Svetnica Ladka Deterding se je opravičila. Občinski svet je sklepčen.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje
2. Poročilo dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2012
3. Poročilo odborov
4. Predstavitev skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
5. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2013
6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2013 - I
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dvorska vas in k.o. Turjak
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
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Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje
Na zapisnik 18. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom nismo prejeli nobene
pripombe, zato je župan predlagal potrditev zapisnika.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2012
Policist Vid Likavec je povedal, da se je kriminaliteta v letu 2012 povečala, saj je bilo v letu
2011 zaznanih 83 kaznivih dejanj, v letu 2012 pa 144 skupno zaznanih kaznivih dejanj. Med kaznivimi
dejanji prevladujejo tatvine (baker, vlomi na področju Naredov). Veliko je tudi število neplačevanja
preživnine (predvsem iste družine). Nekatera kazniva dejanja obravnava tudi sektor kriminalistične
policije in policijska postaja Ribnica. Predlagal je, da se lahko v občinskem glasilu Trobla objavi
kakšen preventivni članek, npr. na kaj naj bodo ljudje pozorni. V letu 2012 je bilo obravnavanih 52
prometnih nesreč, leto prej jih je bilo 42. Večinoma je vzrok teh prometnih nesreč neprilagojena
hitrost. Večina teh nesreč se zgodi na kočevski cesti. Telesnih poškodb in smrti pa je manj kot leta
2011. Tudi voznikov pod vplivom alkohola je bilo leta 2012 manj. Vid Likavec je omenil, da je v času
pogrebov veliko tatvin in vlomov ter predlagal, da se za tisti čas poveča varnost na parkiriščih.
Župan je povedal, da je občina že vpeljala varnostno službo v času pogrebov, te stroške pokrije
občina. Župana je zanimalo koliko prometnih nesreč se zgodi na lokalnih cestah in koliko na državnih,
da vemo kateri odseki so nevarni. Vid Likavec je povedal, da bo te podatke posredoval naknadno.
Župana je zanimalo kako je z drogami. Vid Likavec je pojasnil, da te spadajo pod javni red in mir in da
kaznivih dejanj s tega področja zaenkrat ne beležijo.
Roka Borštnika je zanimalo, (glede na to, da se je število kaznivih dejanj lani povečalo za 50%
v primerjavi z letom poprej) ali so bili na policijski postaji sprejeti ukrepi in kakšni ukrepi, da ta rast ne
bi postala trend. Vid Likavec je povedal, da so imeli pri povečanem številu vlomov v času pogrebov,
za dva termina tajne opazovalce. Z ogledniki se skuša s kraja dogodka pobrati čim več sledi, kajti
samo na tak način lahko pridejo do storilca (bodisi na novo bodisi ga najdejo iz arhiva). Prisotnost
policistov pa ostaja enaka oz. se je letos celo nekoliko znižala, zaradi pomanjkanja policistov.
Raziskanost splošnih kaznivih dejanj na policijsko postajo je nekaj več kot 30%.
Rudolfa Ruparja je zanimalo zakaj je večja prisotnost ribniških policistov. Ali jih napotijo iz
policijske postaje Ljubljana ali pridejo samoiniciativno? Vid Likavec je pojasnil, da Policijska postaja
Ribnica spada pod Policijsko upravo Ljubljana. Za policijsko postajo Vič sta dnevno na razpolago
samo dve patruliji. Torej se teren načeloma pokriva samo s štirimi policisti (na klic). Največ je akcij
glede prometa, kjer sodelujejo policisti iz Policijske postaje Ribnica. Rudolfa Ruparja je zanimalo, če
se da izvedeti kdo so storilci vlomov na območju naše občine, ali gre za domačine ali tujce. Vid
Likavec je odgovoril, da niso domačini. Rudolf Rupar je še omenil, da so se v Velikih Laščah že
pojavile droge, v eni od koč v bližini šole so celo našli igle. Zanimalo ga je, kako nameravajo ukrepati
v zvezi s tem. Vid Likavec je povedal, da naj tisti, ki kaj ve, to sporoči dalje. Informacije so zaželjene.
Janez Lukančič je povedal, da se izvaja kontrola hitrosti na Pijavi Gorici, na državni cesti s
strani mestnega redarstva Grosuplje, Škofljica. Ali oni lahko tam kontrolirajo promet, ali to počno v
sodelovanju s policijo? Vid Likavec je pojasnil, da policija dela po svojem načrtu, mestno redarstvo pa
po svojem, včasih imajo tudi skupne akcije. Janeza Lukančiča je dalje zanimalo, če se potem lahko
postavijo tudi v Grosuplje na avtocesto. Policist Vid Likavec je pojasnil, da avtoceste redarji ne
pokrivajo, tudi nimajo ustrezne opreme.
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Župan je povedal, da je tudi do občine prišlo nekaj informacij v zvezi drogami, da smo o tem
pisno obvestili vodstvo šole in predlagali ukrep, da se ta hiška odstrani. Dobili smo pisni odgovor, da
naj se koča zaenkrat še ohrani. Prav tako se je strinjal s policistom, da naj občani, ki o tem kaj vedo,
informacije posredujejo Policijski postaji Ljubljana Vič.
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da na nastanek prometnih nesreč gotovo vpliva tudi slaba
cesta. Zanimalo jo je ali lahko policija s čim vpliva na državo, da kočevsko cesto spravi v red.
Vid Likavec je pojasnil, da se glede hudih prometnih nesreč 3 in 4 kategorije kraj nesreče vedno oceni
in poročila o tem pošlje na DRSC.
Župan je povedal, da dajemo vsako leto pobude, kje naj se cesta preplasti. V slabem stanju je
odsek Retje – Prilesje. Župan je povedal, da je bil rezultat nesreče s smrtnim izidom pred leti in
pritiska javnosti, da gre za cesto smrti ta, da so še na tistih mestih, kjer se je dalo prehitevati, dali polno
črto. Po njegovem mnenju je to kontra produktivno.
__________________________________________________________________________________
Ad 3. Poročilo odborov
Župan je povedal, da so se pred 19. redno sejo sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora, odbor za družbene dejavnosti in odbor za finance. Predsednike odborov je župan
prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so imeli sejo 10. julija. Seje so se udeležili trije
člani odbora. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje
odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so imeli 2. dopisno sejo odbora.
Obravnavali so dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so imeli sejo 10. julija. Seje so se
udeležili vsi člani odbora. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
Rok Borštnik je povedal, da so v rebalansu proračuna predvidena nekatera povečanja za asfaltiranje
določenih odsekov. Zanimalo ga je kakšno je stališče odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora do teh povečanj.
Predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora Jakob Jaklič je odgovoril, da je
odbor potrdil rebalans in ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Antona Benjamina Straha je zanimalo kaj pomeni, da se izvedba nadvoza Retje predvidi v naslednjih
letih. Ali je to mišljen most nad železniško progo. Ko so začeli z prenovo železnice je bilo rečeno, da
se bo postavil most, ko se zapre prehod. Zdaj je nivojski prehod zaprt, zanima ga kakšna je usoda tega
mostu.
Župan je pojasnil, da so vsi prehodi nad železnicami v lasti občin, ki jih morajo tudi financirati.
Izjemoma smo se uspeli dogovoriti s Slovenskimi železnicami, da bi nam izgradnjo tega mostu
sofinancirale v razmerju 80% - 20%. Pogodba je bila podpisano do lanskega leta, trenutno je
opravljena cenitev zemljišč za odkup, parcelacija. Z lastniki zemljišč bodo sklenjene pogodbe o
prodaji zemljišč. Država je to železnico posanirala, zdaj pa ureja še vzporedno infrastrukturo.
Železnica bo financirala dva glavna prehoda čez železniško progo, občina pa mora pripeljati določene
ceste do prehodov. Narediti moramo 6-metrske platoje v dolžini 20 metrov do železnice. Težave
imamo s pridobitvijo podpisov nekaj občanov. Železnica je sicer zaprla prehod, vendar mora
vzpostaviti staro stanje, do takrat, ko se zadeve ne uredijo.
__________________________________________________________________________________
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Ad 4. Predstavitev skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Vodja MIR, mag. Marija Ajdič Francelj je povedala, da so občine ustanoviteljice z
ustanovitvijo tega medobčinskega inšpektorata in redarstva zagotovile nadzor nad izvrševanjem in
spoštovanjem občinskih predpisov, materialne zakonodaje in drugih podzakonskih aktov. Pravna
podlaga za ustanovitev skupne občinske uprave je Zakon o lokalni samoupravi in 49. a in 50. a člen.
Na podlagi tega je sprejet tudi ustanovitveni akt, to je Odlok o skupni upravi. Zakon o financiranju
občin in 26. b člen, je tudi velika vzpodbuda za ustanovitev teh skupnih organov, saj določa, da država
zagotavlja 50% sofinanciranje v primeru ustanovitve skupnih občinskih uprav. Znotraj skupnega
organa sta dve organizacijski enoti: inšpektorat in redarstvo. Trenutno sta dva zaposlena in sicer vodja
ter inšpektor. V pripravi pa je razpis za zaposlitev redarja. Vodja je še na kratko predstavila delo
inšpekcijskega organa, inšpekcijski postopek, prekrškovni postopek in delo redarja. Namen delovanja
skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi bil predvsem preventiva in ne
toliko represija. Uspešnost delovanja tega organa bi se morala odražati v zmanjševanju kršitev tako na
inšpekcijskem kot tudi redarskem področju ter v zadovoljstvu občinskih uprav in vseh občanov.
Roka Borštnika je zanimalo kdaj lahko v praksi pričakujemo prisotnost redarja in inšpektorja v
Občini Velike Lašče in na kakšen način je predviden sistem prijav (preko telefona, spleta).
Mag. Marija Ajdič Francelj je pojasnila, da je bila sama zaposlena s 1. julijem letošnjega leta,
inšpektor pa je na občini prisoten že od oktobra prejšnje leto. Do konca letošnjega leta pa naj bi
zaposlili še enega redarja. Prijave se lahko podajajo po telefonu ali po elektronski pošti. Na občinskih
spletnih straneh se nahaja obrazec prijave inšpekciji, kasneje bo tudi podstran skupnega organa.
Mag. Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da prijavo, ki jo prejmemo po pošti posredujemo naprej
na sedež organa v Ribnico, če pa je prijava podana telefonsko, jo zabeležimo in potem enako
posredujemo na sedež organa.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali je inšpektor pristojen tudi za črne gradnje, škarpe, robnike.
Mag. Marija Ajdič Francelj je povedala, če gre za kršitev po Zakonu o cestah ima inšpektor
precej pristojnosti, če pa gre za večje gradnje po Zakonu o gradbenih objektih, pa je pristojna gradbena
inšpekcija. Pojasnila je, da v primeru, ko prejmejo prijavo za katero niso pristojni, jo odstopijo
pristojni inšpekciji.
Rudolfa Ruparja je zanimalo še ali bo inšpekcija preverjala tudi zatečena stanja ali samo
obstoječe stanje. Mag. Marija Ajdič Francelj je povedala, da tudi zatečeno stanje.
Antona Benjamina Straha je zanimalo ali bo inšpektor sankcioniral tudi kršitve občinskih
odlokov za nazaj. Mag. Marija Ajdič Francelj je temu pritrdila. Prav tako ga je zanimalo, če bodo
zaposlili tudi neusposobljenega redarja. Vodja je pojasnila, da mora kandidat izpolnjevati določene
pogoje, usposabljanja pa ne smejo biti pogoj. Če jih bo kandidat že imel, je to prednost, sicer pa jih bo
moral v določenem roku opraviti naknadno. To je v skladu s sistemizacijo. Imeti mora V. stopnjo
izobrazbe.
__________________________________________________________________________________
Ad 5. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2013
Župan je povedal, da je bilo v prvem polletju realiziranih približno 40% planiranih prihodkov
in 29% planiranih odhodkov. Davčni prihodki so realizirani v 51%, nedavčni prihodki pa v 60%.
Najmanj uspešni smo bili pri kapitalskih prihodkih, kjer še ni realiziranih prihodkov. Planirali smo
odprodajo nekaj zemljišč v občini, predvsem v obrtni coni Ločica. Planirane so bile tudi nekatere
donacije oz. prihodki s strani državnih institucij. Tudi te še niso realizirane. Prav tako še ni
predvidenih prihodkov, ki so bili planirani za energetsko sanacijo. Razpis za energetsko sanacijo, na
katerega smo se prijavili z dvema investicijema (Karlovica in OŠ), je bil izveden v januarju, na
odgovor še vedno čakamo. Odhodki so realizirani 28%, tekoči odhodki so realizirani od 50-60%,
investicijski odhodki pa zgolj 9%. Kar je jasno, saj so se vse investicije šele začele. Župan je še
povedal, da je izvajalec za redno letno vzdrževanje cest Ackop, za košnjo Merkelj in večje sanacije
npr. vdorov na cestišče je bil izbran Mapri. Imeli smo tudi tri večje razpise na področju komunale,
vodovod, asfaltiranje cest in kanalizacija, ki so bili objavljeni na portalu javnih naročil. Za vodovodni
sistem smo dobili pet ponudb, najbolj ugoden je bil Marko Belaj s.p. s 134.000,00 EUR. Za asfaltiranje
4

cest je bil samo en ponudnik, ki smo ga tudi sprejeli. To je bil Mapri. Komisija ga je kot edinega
ponudnika pozvala na pogajanja in je ponudil 4% popust. Tudi za kanalizacijo Rašica je bil samo en
ponudnik, Komunalne gradnje. Njihova ponudba je presegla milijon evrov, v proračunu pa imamo za
to investicijo predvideno 600.000 EUR. Tudi tega ponudnika bomo pozvali na pogajanja, v primeru da
se ne bomo približali planirani ceni, bomo razpis razveljavili. Če bi hoteli to ponudbo sprejeti, bi
morali zagotoviti še manjkajočih 400.000 EUR. Za investicijo izgradnje novih učilnic pri OŠ smo
prejeli sedem ponudb. Najbolj ugoden ponudnik je bil s 640.000 EUR AS Primus. Župan je povedal,
da se dela tudi vežica v Robu, kjer je izvajalec Euromojster.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kakšen bo prispevek občanov pri investiciji kanalizacija Rašica.
Na Rašici je namreč 54 gospodinjstev in če bi vsakemu sofinancirali individualno čistilno napravo v
višini 4.000 EUR, bi bil znesek občine 200.000 EUR.
Jakob Jaklič je omenil, da je problem tudi kanalizacija meteorne vode. Ko bi delali
kanalizacijo, bi obenem naredili še čistilno napravo. Zamenjava cevi bo nujna, saj so obstoječe stare že
okrog 200 let.
Župan je povedal, da so svetniki na podlagi državne uredbe sprejeli operativni program
odvajanja in čiščenja odpadnih voda za 6 naselij (Velike Lašče, Rašica, Turjak, Dvorska vas, Ulaka,
Srobotnik), kjer morajo občine prioritetno postaviti čistilne naprave.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali župan, Rudolf Rupar, Jakob Jaklič, Matjaž Gruden,
Rok Borštnik, dr. Tatjan Devjak in Jerica Tomšič Lušin. Razpravljali so, da v občinskem proračunu ni
zagotovljenih dovolj sredstev za izvedbo investicije kanalizacija Rašica. Rudolf Rupar in Matjaž
Gruden sta kot rešitev predlagala, da občina gospodinjstvom sofinancira individualne čistilne naprave.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da to po trenutno veljavni zakonodaji ni mogoče in da bi v tem
primeru morali državi vračati kanalščino.
Antona Benjamina Straha je zanimalo ali bodo vsa gospodinjstva sposobna plačati prispevek za
to investicijo. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da se višina komunalnega prispevka za priključitev na
kanalizacijo določi v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku, glede na velikost objekta in
velikost gradbene parcele.
__________________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
Župan je povedal, da občina vsako leto odvaja približno 16.700 EUR v rezervni sklad. Tako se
je v rezervnem skladu nabralo 103.000 EUR. Ta sredstva se lahko s posebnim sklepom prerazporedijo
za npr. neke naravne nesreče. Odločili smo se, da bi 80.000 EUR tega denarja namenili za pokrivanje
stroškov zimske službe. Slednje bo razvidno tudi iz rebalansa proračuna.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu
2013.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2013 – I
Župan je povedal, da na prihodkovni strani na pol leta ocenjujemo, da bomo imeli za 320.000
EUR manj prihodkov od planiranih. Načrtovani so nižji kapitalski prihodki iz naslova prihodkov od
prodaje stavbnih zemljišč (za 179.6000 EUR). Za 87.6000 EUR je predvideno zmanjšanje prihodkov
iz naslova prejete donacije. Za skoraj 240.000 EUR zmanjšujemo tudi transferne prihodke za
investicije. Z rebalansom proračuna se spremenijo davčni prihodki in sicer se davki na posebne
storitve (na dobiček od iger na srečo) povečajo za 108.000 EUR, okoljska dajatev (obremenjevanje
vode) pa se zmanjša za 5.000 EUR. Predvideni so tudi višji prihodki iz naslova drugih nedavčnih
prihodkov (npr. prihodki od komunalnih prispevkov).
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Spremembe so nujne tudi na odhodkovni strani proračuna občine za leto 2013 in sicer se zmanjšajo v
skupni višini za 273.000 EUR. Večja povečanja odhodkov predvidevamo za proračunsko postavko
1604 – subvencioniranje vode in sicer v skupnem znesku 22.500 EUR. V večjem znesku se
zmanjšujejo predvideni odhodki na proračunski postavki 0412 – investicije občinski objekti in 1304 –
investicije pločniki.
Z rebalansom proračuna se povečuje tudi znesek zadolževanja v letu 2013 in sicer za 150.000 EUR,
torej v skupni višini 750.000 EUR. V sprejetem proračunu je bilo predvideno, da se investicija v
centralno šolo Velike Lašče, ki je ocenjena na 820.000 EUR financirana s kreditom v znesku 600.000
EUR, rebalans pa ta znesek povečuje, saj je cilj izvrševanja proračuna za leto 2013 uspešno zaključiti
tudi investicije na drugih področjih, predvsem na komunalnem področju.
S strani komunalnega odbora je prišla pobuda za amandma, da bi pločnik proti Cereji vseeno ohranili
kot investicijo in da bi tudi zaradi tega povečali kredit iz 750.000 na 800.000 EUR.
Jerica Tomšič Lušin je pri kreditu opozorila na to, da ga namensko ne moremo vzeti samo za
gradnjo dodatnih učilnic pri OŠ. Za to investicijo bi lahko vzeli 690.00 EUR kredita, za razliko
(110.000 EUR) pa je potrebno predvideti neko investicijo na področju komunale. Za to investicijo je
župan predlagal, da bi se 50.000 EUR kredita namenilo za izgradnjo pločnika proti Cereji, 60.000
EUR pa za izgradnjo komunalne infrastrukture poslovne cone Ločica.
Matjaža Grudna je zanimalo kaj se zgodi, če ne pridobimo potrebnih podpisov za izvedbo
investicije izgradnja pločnika proti Cereji. Župan je pojasnil, da bomo dobili kredit, a ga potem ne bi
črpali. Ta sredstva bi prenesli v naslednje leto.
Mag. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se skupaj s proračunom občine sprejema tudi načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem. Ker je v rebalansu namesto izgradnje centra civilne zaščite
predviden odkup gasilskega doma Dvorska vas, za potrebe izgradnje doma civilne zaščite, je potrebno
sprejeti sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2013.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kako smo pridobili pravno podlago za pridobitev zemljišča v
Turjaku. Župan je pojasnil, da smo zemljišče v Turjaku dobili z darilno pogodbo in ga ni bilo potrebno
odkupiti.
Roka Borštnika je zanimalo kakšni so načrti s to stavbo za civilno zaščito, kdo bo notri ipd.
Župan je odgovoril, da imamo trenutno opremo civilne zaščite na različnih lokacijah. Glede na
to, da je PGD Dvorska vas eno najbolj aktivnih in so imeli vedno željo, da bi jim v bližini igrišča
zgradili nadomestno stavbo za potrebe gasilcev. Ker je pa tam naše zemljišče, smo predlagali da bi tam
združili vso opremo za civilno zaščito na enem mestu, potem pa bi bili tam tako pisarna za potrebe
gasilske zveze Velike Lašče kot tudi pisarna za potrebe civilne zaščite.
Rudolf Rupar je vprašal ali bo občina prispevala kaj sredstev za izgradnjo tega doma. Župan je
odgovoril, da ne, ker to ni predvideno v proračunu.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Velike Lašče za
leto 2013 – I in sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče
za leto 2013.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – 1 (Rok Borštnik)
Sklep je sprejet.
Ad 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Mag. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je prvo zadevo občinski svet že obravnaval in sicer
pri Hrastinjakih, gre za menjalno pogodbo. Občinski svet se je strinjal z menjavo zemljišč. Po
opravljeni parcelaciji je na delu parcele potrebno ukiniti javno dobro, da bomo lahko izvedli menjalno
pogodbo. Drugi primer pa je, da direkcija RS za ceste predvideva ureditev križišča v naselju Male
Lašče. Priključek iz naselja Male Lašče bi potekal nekoliko drugače, zato bi bilo potrebno pridobiti
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dodatno zemljišče. Zemljišče bi pridobili od lastnikov, ki bi hkrati opuščeni del ceste uporabili za
svoje funkcionalno zemljišče pri stanovanjskem objektu. Predpogoj za sklenitev menjalne pogodbe in
ureditve zadeve v obojestransko korist, je ukinitev javnega dobra na navedenih parcelah.
Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli
št. 3605/10 k.o. Dvorska vas, pot v izmeri 123 m2. Navedena parcela postane lastnina Občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli
št. 4007/9 k.o. Turjak, pot v izmeri 456 m2, parceli št. 4007/10 k.o. Turjak, pot v izmeri 10 m2 in
na parceli št. 4007/11 k.o. Turjak, pot v izmeri 1 m2. Navedene parcele postanejo lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
Sklep je sprejet.

Mag. Polona Cvelbar se je vzdržala glasovanja.
PROTI – nihče

Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Rudolf Rupar je županu predlagal, da nekaj pove o novi obvoznici, katere razgrnitev je bila
pred kratkim. Zanimalo ga je kdaj bo sprejet občinski prostorski načrt in zakaj letos ni bilo kresovanja
v počastitev dneva državnosti.
Župan je odgovoril, da kresovanja ni bilo, ker smo dali malo večjo pozornost občinskemu
prazniku. Župan pogreša tudi iniciativo političnih strank ali krajanov. Nekdo bi lahko prevzel
organizacijo, občina pa bi prireditev financirala.
Župan je glede obvoznice Velike Lašče povedal, da smo jo vključili v občinski prostorski načrt.
Kmetijsko ministrstvo se z vrisano traso ni strinjalo, ker je potekala po kmetijskih zemljiščih in je
predlagalo, da se obvoznica premakne proti gozdu. Prometno ministrstvo pa se ni strinjalo s tem
predlogom kmetijskega ministrstva, zaradi finančnega vidika. Leta 2006 ali 2007 so nam s strani
države sporočili, da bo obvoznico na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Kočevje, v prostorske
načrte vrisovala država. Takrat je občina Velike Lašče črtala obvoznico iz svojega občinskega
prostorskega načrta. Zdaj so projektanti ponovno začeli projektirat obvoznico Velike Lašče. Kako
bodo odkupili zemljišča in prepričali ljudi, pa županu ni znano.
Mag. Jerica Tomšič Lušin je glede občinskega prostorskega načrta povedala, da je občina
sedaj glavnino mnenj pridobila. Čakamo še na mnenje k OPN-ju Ministrstva za zdravje, potem bomo
morali vse poslati na ARSO, da nam ponovno potrdijo ustreznost okoljskega poročila. Rok izdaje tega
mnenja je 30 dni, potem pa bo treba na občinski svet s sprejemom odloka.

Seja je bila zaključena ob 21.15.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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