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fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 7. novembra 2013 ob 19.00 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Rok BORŠTNIK, Franc
DEBELJAK, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Ladka DETERDING, Jakob JAKLIČ, Tina
JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – predstavnica občinske
uprave, Marija IVANC ČAMPA – predstavnica občinske uprave, Peter LOVŠIN – Urbania d.o.o.,
Ciril ŠKRLJ – javnost, 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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 2. izredne seje
2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče
3. Preoblikovanje stalne pošte Turjak v pogodbeno
4. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2014
5. Vloge občanov za prodajo zemljišč
6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
7. Poročilo župana
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
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Ad 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 2. izredne seje
Na zapisnik 20. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom nismo prejeli nobene
pripombe, zato je župan predlagal potrditev zapisnika.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Župan se je opravičil, da zapisnik 2. izredne seje svetnikom ni bil posredovan prej. Menil je, da je sicer
v njem povzeto bistvo 2. izredne seje in predlagal njegovo potrditev. Povedal je, da lahko svetniki
morebitne pripombe posredujejo občinski upravi tudi kasneje.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče
Župan je povedal, da je Jerica Tomšič Lušin pripravila kronologijo dogodkov v postopku
sprejemanja Odloka o občinskem prostorskem načrtu, kot je razvidno iz gradiva. Pripravljen je
predlog, ki je usklajen z vsemi državnimi nosilci urejanja prostora. Župan je predlagal, da bi že takoj v
začetku leta 2014 pričeli z postopkom spremembe prostorskega načrta, če bi bilo potrebno popraviti ali
dopolniti sedanjega zaradi nove zakonodaje.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je priprava občinskega prostorskega načrta oz. da so vse
faze njegovega sprejemanja dolgo trajale. Leta 2007 je župan sprejel sklep o začetku priprave
občinskega prostorskega načrta. Občinski svet se je z besedilom odloka seznanil v prejšnjem mandatu
in sicer je obravnaval tako strateški kot izvedbeni del. Strateški del občinskega prostorskega načrta je
razvojni dokument občine, izvedbeni del pa določa kakšni posegi in kje so v prostoru dovoljeni.
Nosilci urejanja prostora so nas pri obeh delih v veliki meri usmerjali, delno pa je to tudi predpis
lokalne skupnosti, kjer ta določa merila kaj se sme in kaj ne. V začetni fazi oblikovanja odloka smo
sprejemali pobude tako javnega kot zasebnega sektorja. Pobud je bilo ogromno, večina od zasebnega
sektorja. Lastniki zemljišč so želeli, da njihova zemljišča postanejo zazidljiva. Kolikor se je dalo, so
bile pobude upoštevane, seveda upoštevaje strategijo razvoja Slovenije in vse smernice nosilcev
urejanja prostora. V zadnjem letu so pogoste pobude lastnikov zemljišč, ki so bila dolga leta zazidljiva,
da se njihove parcele izvzamejo iz območij poselitve. Nekateri ugotovijo, da zemljišča niso primerna
za gradnjo, drugi jih ne bodo potrebovali za gradnjo, nekateri bi kmetovali. Na to vpliva tudi
predvidena davčna zakonodaja. Kmalu nas že čaka sprememba tega občinskega prostorskega načrta. S
tem odlokom smo popravljali tudi napake iz preteklosti. Kar nekaj občanov je imelo veljavna gradbena
dovoljenja, njihovi objekti pa niso bili znotraj poselitvenega območja, ampak na kmetijskih zemljiščih.
Peter Lovšin je na kratko predstavil, kje so se pojavljale težave. Ena je bila zagotovo poplavna
študija, ki je bila v revizijo oddana leta 2010, potrjena pa je bila šele leta 2013. Drugi problem je bila
obvoznica mimo naselja Velike Lašče. Ministrstvo za promet je zahtevalo vris trase obvoznice,
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pa se s potekom trase ni strinjalo in so zahtevali, da obvoznica
poteka po gozdnem robu od Malih Lašč do Retij. V nadaljevanju je bila obvoznica mimo naselja
Velike Lašče umaknjena iz OPN, saj naj bi se problem obvoznice reševal z državnim prostorskim
načrtom. Potrebno je bilo izdelati tudi celovito presojo vplivov plana na okolje. Tako sta ob samem
okoljskem načrtu potekala dva procesa: eden je bil prostorski proces, ki se je vezala na predpis o
prostorskem načrtovanju in izdelava prostorskega poročila -–to je celovita presoja vplivov na okolje, ki
je vezana na Zakon o varstvu okolja. Tukaj je bilo kar nekaj problemov, predvsem z okoljskega vidika.
Gre torej za dva dokumenta: okoljsko poročilo in sam občinski prostorski načrt. Ta je sestavljen iz treh
delov: besedilnega dela (ki obsega strateški, izvedbeni del in prilogo), grafičnega dela in priloge
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(smernice, mnenja, celoten spis postopka, strokovne podlage, utemeljitve, urbanistični načrt, prikaz
stanja). Peter Lovšin je izrazil upanje, da bodo spremembe in dopolnitve hitreje potekale, še posebej če
se bo vmes spreminjala zakonodaja.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je na strani 88 priloge 1 prišlo do napake, ker je bil en
dostavek izpuščen. Pri enoti urejanja prostora Turjak št. 32 je v prilogi napisano, da je območje
namenjeno gradnji doma za starejše občane. Izpuščeno je bilo, da je na zahodnem delu območja možna
gradnja enostanovanjskega objekta.
Ladka Deterding je povedala, da je obravnavan odlok resna zadeva in bi morali biti pozorni na
krajevna imena, sicer se v karte prikradejo napake. Opozorila je na napake v 10. členu (Velika
Slevnica namesto Velika Slevica, Dolnje Retnje namesto Dolnje Retje). Zanimalo jo je ali so Kijane
novo krajevno ime, glede na to da so navedene. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so to deli naselij
kot npr. Kurja vas, Hrastinjaki. Župan se je zahvalil za opozorilo in povedal, da bomo napake
odpravili.
Rudolfa Ruparja je zanimalo, kaj bo s hišami, ki so stare že okrog 100 let in stojijo zunaj
območja zazidljivosti. Ali bodo kar naenkrat stale na kmetijskem zemljišču?
Peter Lovšin je pojasnil, da je zakonodajalec poskušal še bolj razslojit razpršeno gradnjo.
Država je tako še enkrat »preštela« naselja, to je gruča vsaj desetih stavb. Manjša naselja pa so
opredeljena kot razpršena poselitev. Razpršene gradnje pa se označujejo kot fundus stavbe, torej iz
katastra stavb. V razpršeni gradnji bo možno dozidat, nadzidat, so dovoljeni posegi. Ni pa možno
postavit tam npr. še enega objekta oz. širiti tisto razpršeno gradnjo. Kjer stoji hiša na samem, tam ni
možnosti razvoja.
Matjaž Gruden je povedal, da je ob pregledu gradiva naletel na črno gradnjo,pod Sv. Rokom pri
Srobotniku. Do tega zadnjega gradiva stanovanjske cone VL5/1 nikjer ni bilo. Ne v pripombah, ne v
gradivu, nikjer kjer bi se dalo to komentirat ali kakor koli vplivat. Ta stanovanjska cona se je pojavila
v gradivu od zadnje seje občinskega sveta do tega gradiva, ne da bi jo obravnaval občinski svet. To
pomeni, da imamo dve vrsti občanov. Ene, ki se držijo zakonodaje in druge, ki čakajo in tik pred
sprejetjem plana nekako pridejo zraven. Zanimalo ga je ali obstajajo strokovne podlage in pravne
norme, da se taka reč brez sklepa občinskega sveta, brez javne razprave sprejme in ali lahko občinski
svet sprejme prostorski akt z dopolnilom, da te prostorske cone ni notri oz., da se vrne v kmetijsko
območje.
Peter Lovšin je pojasnil, da je ta zadeva prišla v OPN v fazi usklajevanja z Ministrstvom za
kmetijstvo. Usklajevanje z njimi je potekalo več mesecev. Ministrstvo je vztrajalo, da je v tem primeru
potrebno plan uskladiti z dejanskim stanjem in to tudi zapisalo v končno mnenje k OPN. Na podlagi te
zahteve so to prostorsko cono vključili v občinski prostorski načrt, vendar o tem odloča in lokalni
dokument sprejema občinski svet.
Župan se je strinjal z Matjažem Grudnom in povedal, da občina ni nikoli dala soglasja. Na
sestanku na kmetijskem ministrstvu ni bil in s tem ni bil seznanjen. Ne zdi se mu prav, da se zadeve
urejajo na tak način. Predlagal je, da se prostorski plan s popravkom sprejme.
Jakob Jaklič je povedal, da čez območje Velike Lašče poteka elektrovod Grosuplje Ribnica, za
katerega je predvidena rekonstrukcija. Kaj bo z gradbenimi parcelami, ki so v bližini ali pod
daljnovodom. Peter Lovšin je pojasnil, da so v predlogu OPN stavbna zemljišča pod daljnovodom v
varstvenem pasu 15 m na vsako stran daljnovoda opredeljena kot zelene površine, kjer gradnja novih
objektov ni dovoljena.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da so se zaradi rezultatov poplavne študije tudi nekatera
stavbna zemljišča spremenila v zelene površine. Imamo nekaj objektov, ki so zgrajeni z gradbenim
dovoljenjem, so v poselitvenem območju ampak v zelenih površinah, kar pomeni, da tam ni možno
postavljati novih objektov. Ker območje zaradi poplavne varnosti ni primerno za gradnjo.
Anton Benjamin Strah je povedal, da v odloku piše, da se površine obstoječih stavbnih zemljišč
vračajo v gozdno oz. kmetijsko rabo, tam kjer so poplavna območja. Zanimalo ga je ali je zemljišče
kjer sta predvidena 2 cm vode na 100 let poplavno zemljišče in se obravnava enako kot zemljišče s pol
metra vode.
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Jerica Tomšič Lušin je dodala, da je bilo kar nekaj zemljišč, tudi na poselitvenem območju,
vrnjenih v gozdna in kmetijska zemljišča, zaradi zahtev okoljskega poročila. Ne samo zaradi poplavnih
študij, ampak tudi sicer. Npr. naselje Rob je imelo preveč zazidljivih parcel in jih je bilo potrebno na
zahtevo okoljskega poročila vračati v gozdna ali kmetijska. V naselju Gradišče pa je bilo slednje
potrebno zaradi arheološkega območja. V času sprejemanja OPN je Mišja dolina postala območje
Nature.
Antona Benjamina Straha je zanimalo ali se zazidljiva parcela, katere tretjina je označena kot
poplavna, zaradi tega spremeni v kmetijsko. Ali je potrebno parcelo razparcelirat?
Peter Lovšin je povedal, da je po obstoječih planskih aktih tisto območje opredeljeno kot
stavbno zemljišče, namenjeno za gradnjo stanovanjskih stavb. Poplavno študijo je najprej pregledoval
Inštitut za vode, potem je bila za to pristojna Agencija za okolje. Najprej so na ARSO zahtevali strožje
ukrepe (izdelava študije po 5. členu uredbe), kasneje pa po 4. členu uredbe, po katerem ukrepi niso
tako strogi. Ta problem je dediščina te menjave členov uredbe. Tam kjer niso stoletne poplavne vode,
lahko ostane območje stavbnih zemljišč. Vsak mora potem seveda pridobiti vodno soglasje. Občina
nobenemu ne more zagotoviti, da bo na zazidljivem zemljišču dejansko lahko gradil – lahko je ovira
arheologija ipd.
Anton Benjamin strah je dodal, da konkretna parcela ni rumeno pobarvana, ampak zeleno.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da gre tu za parcelo, ki je po trenutno veljavnem dolgoročnem planu
stavbno zemljišče, ki ni zelena površina, ampak normalno stavbno zemljišče, namenjeno gradnji. V
predlogu OPN-ja oz. ob javni razgrnitvi je bilo zemljišče predvideno za zelene površine. Ravno zaradi
poplavnosti, po izdelavi poplavne študije, pa naj bi bilo to kmetijsko zemljišče.
Peter Lovšin je dodal, da se lahko vztraja na zelenih površinah, kakor je veljalo ob javni
razgrnitvi. V vsakem primeru bo potrebno pridobiti vodno soglasje.
Župan je povedal, da kjer je študija pokazala poplavno območje, tega ne damo v zazidljivo
parcelo. Imamo tudi tak primer, ko potem od države lastniki zazidljivih zemljišč ne dobijo potrebnih
soglasij in občini grozijo s tožbami.
Anton Benjamin Strah je povedal, da vodna študija izkazuje, da območje ni poplavno. Zakaj bi
se potem vseeno spremenilo v kmetijsko ali gozdno zemljišče?
Peter Lovšin je pojasnil, da če je zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče oz. zelene
površine, je možno tam graditi igrišča, ne pa stavb.
Anton Benjamin Strah je predlagal, da se konkretna parcela pusti znotraj območja poselitve kot
zelena površina, tako kot je veljalo ob javni razgrnitvi.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kdo je postavil varovalne pasove npr. železnica 200 m. Jerica
Tomšič Lušin je pojasnila, da zakonodaja. Rudolf Rupar je povzel, da je bil pri regionalnih in lokalnih
poteh varovalni pas 3 m, zdaj pa je za lokalne ceste določen celo varovalni pas 5,5 m. Zdi se mu, da je
občinski odlok določal 3 m za vse ceste. Zanimalo ga je ali se bo upoštevalo zatečeno stanje?
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da znotraj varstvenega pasu posamezni investitor lahko gradi
po predhodni pridobitvi soglasja. In v tem soglasju piše, kolikšen bo odmik od podpornega zidu ali
robnika. Kdor bo npr. gradil znotraj koridorja železnice, bo potreboval soglasje železnic.
Rudolfa Ruparja je zanimalo od kdaj je Kozlerjev dvorec zraven Mišje doline kulturna
dediščina. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da vodi evidenco kulturne dediščine Zavod za varstvo
kulturne dediščine.
Župan je povedal, da so okoljevarstveniki dali pobudo, da se celotno območje Mišje doline
uvrsti v območje Nature, občina se s tem sicer ni strinjala in tudi dala uradno pripombo, vendar
neuspešno.
Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da je bila Mišja dolina že v zdajšnjih prostorsko ureditvenih
pogojih območje naravne dediščine, zdaj pa je režim nekoliko strožji, ko je v območju Nature. Že do
sedaj je bilo za vse posege v ta prostor potrebno pridobiti soglasje oz. mnenje s področja varstva
narave.
Antona Benjamina Straha je zanimalo še, kakšna industrijska proizvodnja se lahko odvija v
industrijskih stavbah, obrtnih delavnicah do 200 m2 bruto tlorisne površine, kar je malo manj kot
garaža.
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Peter Lovšin je odgovoril, da gre za dva dokumenta: prostorski dokument in okoljsko poročilo.
Pri okoljskem poročilu sodeluje tudi Inštitut za varovanje zdravja. Uredba o hrupu določa, da se
rumene, vijolične cone ne smejo stikat oz. znotraj spalnih naselij ne sme biti nobene dejavnosti, ker
presegajo stopnjo varstva pred hrupom. Tukaj so zelo nepopustljivi. V nasprotnem primeru bi morala
občina izdelovati protihrupne elemente. V prostorskem načrtu bo nek kompromisen predlog. SKS
bodo območja, ki bodo namenjena kmetijskim, gospodarskim objektom, kjer se lahko izvaja določena
dejavnost. Kjer bodo pa SS področja, pa ne bo možna dejavnost, razen neke mirne poslovne dejavnosti
kot npr. frizerski salon.
Predlogi sklepov:
1. V prilogi 1 se pri EUP TU-32 za besedilom: »Območje je namenjeno gradnji doma za
starejše občane« doda besedilo: »Na zahodnem delu območja je možna gradnja
enostanovanjske stavbe.« Posledično se v tipu zazidave doda »AE«.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
2. Iz občinskega prostorskega načrta se izloči enota urejanja prostora VL5/1 (v grafičnem
delu in prilogi 1). Območje ostane območje kmetijskih zemljišč.
Rudolfa Ruparja je zanimalo, kaj se bo zgodilo s stanovanjsko stavbo, če bo sklep sprejet. Ali
se bo rušila? Matjaž Gruden je odgovoril, da ta hiša čaka na novo zakonodajo, ki jo obljublja država.
Nek celovit zakon o legalizaciji določenih objektov, kjer bo rešeno tudi vprašanje odškodnin. Župan je
javno zaščitil občinske uradnike, da se ne bi širil glas, da je kdo kaj popustil in kdo lobiral. Rok
Borštnik je dodal, da gre zato, da svetniki izrazijo stališče ali so vsi enaki pred zakonom, kot določa
ustava ali podpirajo to, da so tisti z vezami in poznanstvi vredni več. Rudolf Rupar je povedal, da je v
občini še kar nekaj črnih gradenj in da bi morali biti vsi enako obravnavani. Sam si ne upa jemati
pravice, da bi povzročil, da bi nekomu podrli hišo. Matjaž Gruden je dodal, da mu je tudi zdaj ne bodo
podrli, če mu je v 12-ih letih niso. Anton Benjamin Strah je povedal, da je bila napaka storjena pred
12-imi leti, ko niso zasuli temeljev. Matjaž Gruden je nadaljeval, da so lastniki te zgradbe okrog leta
2000 začeli poceni dokupovati zemljo okoli parcele, ki so jo že imeli v lasti. S tem so si zagotovili, da
ne bo sosedskih sporov. Potem pa so začeli s črno gradnjo. Vmes so večkrat poskušali legalizirat, tudi
skozi občinski svet. Potem je bila tudi ideja, da je to gospodarsko poslopje. V predlogu prostorskega
načrta ta parcela nikoli ni bila zazidljiva. Ob javni razgrnitvi osnutka OPN 2011 niti pripombe niso
dali. Po njegovem mnenju, je to tipičen primer črne gradnje. Jerica Tomšič Lušin je dodala, da je bila
dana pobuda in tudi pripomba na javno razgrnitev. Matjaž Gruden je predlagal, da primer preložijo na
nek zakon, ki bo generalno reševal te probleme. Z moralnega vidika mu je to nedopustno.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Rudolf Rupar ni glasoval.
ZA – 8 svetnikov,
PROTI – 3 svetniki (Anton Benjamin Strah, Jakob Jaklič,
Sklep je sprejet.
Joško Ahec)
3. Parceli št. 1586/4 in 1586/2 k.o. Velike Lašče se enako kot v javni razgrnitvi pusti znotraj
območja poselitve kot zelene površine (ZD).
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Anton Benjamin Strah ni glasoval.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – 1 svetnik (Joško Ahec)
Sklep je sprejet.
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4. Ob upoštevanju navedenih sklepov Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o
občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – 1 svetnik (Joško Ahec)
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 3. Preoblikovanje stalne pošte Turjak v pogodbeno
Župan je povedal, da bo Pošta Slovenije okoli 160 majhnih pošt preoblikovala v pogodbene.
Pošta je občino zaprosila za mnenje, odločitev pa je v pristojnosti pošte. Župan je apeliral na pozitivno
mnenje svetnikov, zato ker je turjaški pošti grozilo zaprtje. Zdaj pa jo bodo preoblikovali v pogodbeno,
kar pomeni, da bo v Turjaku pošta znotraj trgovine. Pošto v Turjaku lahko ohranimo samo na tak
način. Župan je svetnike obvestil tudi o tem, da so pošti v Velikih Laščah skrajšali delovni čas. Po
novem delavniku je odprta samo do 17-ih in ne več do 18-ih. Na to obvestilo je občina takoj
odreagirala in pošti poslala pritožbo. V Velikih Laščah sta dve uradni instituciji: občina in upravna
enota, ki ob sredah delata do 17.00 ure in v tem primeru pošte tisti dan ne moreta oddati. Župan je
predlagal, da bi svetniki glasovali o dveh sklepih, prvič o preoblikovanju pošte na Turjaku in drugič o
tem, da se delovni čas pošte v Velikih Laščah spet podaljša do 18.00 ure.
Ladka Deterding je vprašala, če je kakšna možnost, da bi bila pošta v Velikih Laščah ob
sobotah odprta že od 8.00 ure naprej. Po njenem mnenju je delovni čas pošte ob sobotah od 9.00 do
11.00 ure premalo. Župan je dodal, da naj bi bilo to zaradi težav s kadrom.
Franc Debeljak je povedal, da imamo zaenkrat na območju občine Velike Lašče tri pošte: Rob,
Turjak in Velike Lašče. Pošta Rob se je pred štirimi leti preoblikovala v premično. Najbrž je bila taka
možnost tudi za pošto Turjak, vendar je veliko boljša možnost, da se preoblikuje v pogodbeno. Na tak
način se bo lahko opravljal večji obseg storitev na pošti Turjak. Povedal je še, da naj bi do leta 2015,
150 pošt preoblikovali v pogodbene, do leta 2017 še 150 pošt. Tako jih bo od približno 500 pošt,
ostalo 200 firmi, ostale bodo dostavne. Taka bo tudi pošta Velike Lašče za območje od Suhe krajine do
Blok. Z novim letom prideta pod pošto Velike Lašče še pošti Struge in Dobrepolje. Glede delavnega
časa, se je strinjal, da je prekratek. Ni pa se strinjal s tem, da naj bi bilo premalo kadrov, saj na vseh
sestankih slišijo, da jih je preveč in da naj bi jih začeli z letom 2014 zmanjševati.
Predlogi sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče, daje pozitivno mnenje k preoblikovanju pošte Turjak
v pogodbeno.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče poziva Pošto Slovenije, da ohrani delovni čas pošte
Velike Lašče ob delavnikih (od ponedeljka do petka) do 18.00 ure in ob sobotah od 8.00
do 11.00 ure.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2014
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da naš Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
določa, da je potrebno vsako leto določiti vrednost točke. Ker ne vemo kako se bo odvijalo z davkom
na nepremičnine, je Jerica Tomšič Lušin predlagala, da svetniki sprejmejo sklep o vrednosti točke za
leto 2014 in sicer, da se vrednost točke glede na leto 2013 dvigne za 10%. Upoštevaje dejstvo, da se
vrednost točke v letu 2013 glede na leto 2012 ni nič spremenila. Tako bi bila vrednost točke v letu
2014 0,00187 EUR. Ta sklep naj bi se objavil v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče. Bo pa ta sklep
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relevanten samo v primeru, da ne bo veljal davek na nepremičnine. V primeru, če se davek ne bo
uveljavil, namreč ostanejo v veljavi občinski odloki o nadomestilu.
Rok Borštnik se je strinjal s tem, da se določi vrednost točke, vendar se mu je zdelo smešno, da
so svetniki na izredni seji pred enim tednom zagovarjali stališče, da naši občani ne bodo prenesli
podražitve, danes pa je predlagana 10% podražitev. Občanu je vseeno kdo mu določi podražitev ali
država ali občina, plačati mora v vsakem primeru. Glede na to, da obstaja možnost, da to sploh ne bo
relevantno je predlagal, da se vrednost točke ne spremeni.
Joško Ahec je predlagal, da s to točko počakamo do takrat, ko bo država določila svoje. Župan
je pojasnil, da vrednost točke moramo določiti vsako leto posebej in jo moramo objaviti v
decemberskem uradnem glasilu občine za naslednje leto, sicer kršimo zakonodajo. Vrednost točke
lahko ostane nespremenjena, kot je predlagal Rok Borštnik, vendar je potrebno sprejeti sklep.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme, Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2014. Vrednost točke NUSZ na
območju občine Velike Lašče v letu 2014 ostane nespremenjena glede na leto 2013.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov. Dr.Tatjana Devjak, Ladka Deterding, Jakob Jaklič so se vzdržali.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 5. Vloge občanov za prodajo zemljišč
Župan je povedal, da je na občino prišla pobuda za prodajo zemljišča. Gre za območje Ščite, če
bi se kdaj v prihodnosti tam uredil park ali rekreacijski center. To zemljišče bo po novem prostorskem
načrtu kmetijsko zemljišče, tako da so cene navedene v gradivu previsoke.
Matjaž Gruden je povedal, da je bilo nekoč na tem prostoru prireditveno območje za Velike
Lašče. Gozd ima tudi vrednost zaradi starih hrastovih dreves. V perspektivi bi bilo dobro razmišljati o
ureditvi nekega rekreacijskega centra, kamor bi lahko zahajali otroci iz šole vrtca, otroci. Dal je
predlog za odgovor, da je občina zainteresirana, vendar čaka na nove vrednosti.
Dr. Tatjana Devjak je bila mnenja, da v tem primeru zavajamo.
Anton Benjamin Strah je povedal, da je težava v tem, ker cene niso določene.
Ladka Deterding in Tatjana Devjak sta bili mnenja, da občina tega zemljišča ne potrebuje.
Župan je zaključil, da danes o tem še ne bi odločali. Svetniki so odločitev preložili na eno
prihodnjih sej, ko bo glede na nadaljnje pogovore z lastniki in po uveljavitvi novega prostorskega
plana o tem več jasnega.
_________________________________________________________________________________
Ad 6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Mag. Polona Cvelbar je povedala, da jo je občanka prosila, da poroča o neljubem dogodku.
Dne 28.9. je bila v zbirnem centru na Turjaku, kjer je bilo znotraj ograje 5-6 Romov, ki so nadlegovali
občane. Zato se je občanka počutila ogroženo in v strahu, da bo okradena. Čuvaj na odpadu ni reagiral,
zato prosi da se vzpostavi red.
Župan je prosil Janeza Lukančiča, da to omeni gasilcem. Jerica Tomšič Lušin pa je dodala, da
gasilci poročajo, da je na zbirnem centru veliko obiska (po 250 občanov na mesec). So pa stalni
problemi z Romi. Gasilci se pritožujejo, da uničujejo ograjo, vlamljajo v hiško...
Janeza Lukančiča je glede na to, da se bliža slabo vreme zanimalo, kaj bo z avtobusno postajo
na Turjaku. Ali se bo postavil nadstrešek?
Župan je odgovoril, da je bila za to že izdana naročilnica. Joško Ahec pa je povedal, da
nadstreška že stojita.
Rudolf Rupar je povedal, da si prebivalci Javorškove ulice želijo, da bi bila le-ta enosmerna.
Že dvakrat so pisali na občino in ni bilo odgovora.
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Župan je odgovoril, da je bila prva pobuda že v prejšnjem mandatu, v tem pa ponovno.
Problem bi bil, če bi na državni cesti prišlo do kakšne nesreče in potem ne bi imeli obvoza. Sam se
sicer s predlogom strinja, potem bi po eni strani ulice lahko zarisali parkirišča. Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu se s tem predlogom ne strinja.
Rudolf Rupar je opozoril na nevarnost križišča na Karlovici pri vrtcu. Z majhnim posegom bi
lahko križišče preuredili na pravokotno križišče. S tem bi tudi rešili problem hitrosti, namesto grbin.
Župan je odgovoril, da je bil na sestanku na Direkciji RS za ceste in jih je seznanil s tem
križiščem. Dogovorili so se, da je potrebno pripraviti projektno nalogo. Župan pričakuje, da bi lahko
prihodnje leto od njih dobili soglasje.
Rudolf Rupar je opozoril na dejstvo, da se v Velikih Laščah vsakodnevno parkira na križišču,
kar je zelo nevarno.
Župan je povedal, da je občane, ki tam parkirajo na to opozoril že sam. Opozorili bomo tudi
lastnike lokalov, katerih uporabniki v križišču parkirajo in naj jih na to opozarjajo tudi sami. Parkirišč
je dovolj.
Matjaž Gruden je opozoril, da so svetniki z zadnje izredne seje dolžni sprejeti še en sklep.
Meni, da sklep potrebujemo, da lahko uprava ustrezno odreagira. Gre za to, da se nezazidana stavbna
zemljišča ne opredelijo kot zemljišča primerna za gradnjo.
Župan je predlagal, da se ta sklep sprejme na naslednji seji občinskega sveta, kjer se oblikuje
pod samostojno točko. V decembru bo namreč še ena seja, tako da bo dovolj zgodaj.
Rok Borštnik je predlagal, da se zaradi slabih vremenski razmer, ki se nam obetajo, na klancih
postavi zabojnike s soljo, da si občani lahko sami pomagajo in pridejo domov. V Prilesju občani
velikokrat ostanejo na glavni cesti, kjer ne morejo pustiti avtomobila. Preteklo zimo se je namreč
zgodilo, da sta zaradi tega dva občana prespala v avtomobilu.
Župan je odgovoril, da kjer dajo takšno pobudo, se ji ugodi. Solnice se postavijo, vzdrževalec
zimske službe, pa jih napolni. Veliko pa jih ostane polnih do spomladi.
Antona Benjamina Straha je zanimalo kdaj lahko pričakujemo redarja v občini.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da trenutno poteka izbirni postopek. Občani pa že plačujejo
kazni (npr. za samovoljno prestavljanje in betoniranje mejnikov ob občinski cesti), ki jih izdaja
medobčinski inšpektorat.
__________________________________________________________________________________
Ad 14. Poročilo župana
Župan je svetnikom razdelil priloge. Kot je pojasnil, v zadnjem času dobiva veliko vprašanj v
zvezi z državno cesto. V prilogi je svetnikom predal evidenco dopisov, ki jih je občina posredovala
Direkciji RS za ceste. Ti dopisi so bili leta 2007 že razdeljeni svetnikom. Gre za pobude občinskega
sveta, župana, občanov. Zadnja pobuda se nanaša na rekonstrukcijo križišča za Jakičevo. Župan je
svetnike seznanil z zadnjo informacijo glede obvoznice Škofljica. Želeli so, da dajo državni prostorski
načrt za obvoznico po barju v »stand by«. Župani se s tem niso strinjali. Predlagali so, da se državni
prostorski načrt vseeno izpelje. Predvidene so tri izboljšave prometnih tokov do Ljubljane
(rekonstrukcija železniške proge, preureditev obstoječe ceste od Škofljice do Ljubljane v tripasovnico,
priključek na avtocesto v Šmarju Sap). Država naj bi z najetjem kredita dokončala obnovo železniške
proge do Kočevja.
Joško Ahec je vprašal, če je bil glede sanacije križišča na Turjaku s strani Direkcije RS podan
kakšen odgovor. Župan je odgovoril, da ne. Zaenkrat samo to, da bodo začeli z idejnimi študijami.
Sicer pa je vse pripravljeno za začetek sanacije križišča v Malih Laščah. Od financ pa je odvisno v
katero leto ga bodo planirali.
Župan je svetnikom povedal, da naj v začetku decembra pričakujejo še eno sejo in se jim
zahvalil za sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 20.45.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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