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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
26. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 11. septembra 2014 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, Rudolf
RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Opravičeno odsotna: Tina KADENŠEK, Janez LUKANČIČ.
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – predstavnica občinske uprave,
Tanja URŠIČ – predstavnica občinske uprave, Peter INDIHAR – član nadzornega odbora, Slavko
TEKAVČIČ – finančni svetovalec, 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.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 25. redne seje in 6. dopisne seje
2. Poročilo odborov
3. Odlok o razglasitvi Trubarjeve domačije in spomenika Primožu Trubarju za kulturna spomenika
lokalnega pomena – druga obravnava
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014 - II
5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
6. Poročilo župana

Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
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Ad 1. Potrditev zapisnika 25. redne seje in 6. dopisne seje
Župan je povedal, da smo na zapisnik 25. redne seje občinskega sveta prejeli dve pripombi s
strani svetnika Roka Borštnika in sicer, da se namesto Tina Jaklič piše Tina Kadenšek in da je pri
enem od glasovanj pisalo 11 svetnikov, moralo pa bi pisati 10 svetnikov. Župan je zaključil, da sta
pripombi upravičeni in da se ju upošteva, zato je predlagal potrditev zapisnika 25. redne seje s tema
dvema popravkoma.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Glede zapisnika 6. dopisne seje je Jerica Tomšič Lušin dodala, da so svetniki potrdili dokument
identifikacije investicijskega projekta za asfaltiranje cest v občini, ker so se zmanjšala sredstva po 21.
členu Zakona o financiranju občin. Ker pa tudi teh sredstev, ki naj bi jih dobili ni (teh 88.000,00 EUR)
oz. bomo polovico dobili letos, drugo polovico pa januarja prihodnje leto (kar je predvideno tudi v
rebalansu proračuna), bo morda sklep potrebno razčleniti. Jerica je vprašala svetnike, če bi se v tem
primeru strinjali oz. potrdili tudi ta sklep. Župan je predlagal zapisnik 6. dopisne seje s to pripombo v
potrditev.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za finance in nadzorni odbor. Župan je
predsednika odborov prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se člani odbora sestali 9.
septembra. Seje so se udeležili trije člani odbora. Obravnavali so dve točki dnevnega reda, njuna
vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje odbora.
NADZORNI ODBOR
Predstavnik nadzornega odbora Peter Indihar je povedal, da je nadzorni odbor septembra 2014
opravil redni pregled poslovanja občine. Vsebina pregleda in ugotovitve so razvidni iz poročila
odbora.
Rok Borštnik je v zvezi s terjatvami v višini 17.000,00 EUR, za katere je nadzorni odbor
ugotovil, da so mogoče tudi starejšega datuma vprašal, za kakšne vrste terjatev to gre.
Lidija Čop je odgovorila, da največji znesek predstavlja CPL za najemnino prostorov, ki je v
stečajni masi, nekaj terjatev je v zvezi z najemnino prostorov, kot npr. Levstikov dom. Vendar gre za
tako majhne zneske, da bi nas postopek izterjave stal več kot je dolgovani znesek (npr. 6 EUR), del
terjatev pa je tudi iz oglaševanja v občinskem glasilu.
Jakoba Jakliča je zanimalo ali ni možen odpust dolga. Jerica Tomšič Lušin in Lidija Čop sta se
strinjali, da bomo predlagali odpis teh manjših zneskov.
Rudolf Rupar je pripomnil, da odpisovanje dolgov spet ni tako enostavno, sicer bi vsi ravnali
tako, ne plačali računa in počakali na odpust dolga.
Župan je povedal, da gre za društva, zato nismo šli takoj v izterjavo. Največji znesek še
neizterjanih terjatev pa je najemnina s strani CPL. Želeli smo se pobotati, vendar nismo uspeli, ker je
2

bil pobot v roku enega leta od stečaja in je morala občina poravnati svoje račune, sicer bi bila
kaznovana. Delno smo pobotali, preostanek terjatve do njih pa je ostal.
__________________________________________________________________________________
Ad 3. Odlok o razglasitvi Trubarjeve domačije in spomenika Primožu Trubarju za kulturna
spomenika lokalnega pomena – druga obravnava
Župan je povedal, da je bila na prejšnji seji opravljena prva obravnava tega odloka. Aktivirani
so bili tudi krajani Rašice oz. krajevni odbor Rašica na zboru krajanov, na katerem je bila prisotna tako
odgovorna konservatorka Andreja Bahar Muršič kot tudi direktor Zavoda za kulturno dediščino, OE
Ljubljana, gospod Vičič. Tudi na podlagi razprave na zboru krajanov je bila pripravljena nova verzija
odloka, ki je bila prav tako poslana krajevnemu odboru Rašica. Pripomb nismo prejeli. Odlok je sedaj
usklajen tako z našimi idejami kot z našim prostorskim aktom.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da so krajani Rašice na zboru krajanov, kjer so bili navzoči tudi
predstavniki Zavoda za kulturno dediščino izrecno zahtevali, da se parcele, ki so v zasebni lasti, ne
vključujejo v območje spomenika. Gospa Bahar je na zboru krajanov povedala, da so na zavodu
naredili novo valorizacijo naselja in da je območje na meji med spomenikom in območjem naselbinske
dediščine, za katerega velja blažji varstveni režim. Če bi šlo za območje spomenika, pa so določila
odloka lahko zelo stroga. Tako Rašica kot naselje še vedno ohranja status urbanistične dediščine,
vendar naj ne bi bila zaščitena z odlokom. V tem predlogu odloka je za zaščito predlagano le območje
Trubarjeve domačije, kjer sta tudi dve parceli močvirnega travnika v zasebni lasti (kot pravijo na
zavodu gre za neločljivo celoto Trubarjeve domačije). Vplivno območje spomenika pa še vedno sega
na del naselja Rašica neposredno nad Trubarjevo domačijo, kjer naj bi veljal varstveni režim, določen
v 5. točki odloka.
Ladko Deterding je zanimalo, če tudi most čez glavno cesto, ki se podira, sodi pod vplivno
območje. Jerica Tomšič Lušin je to potrdila in povedala, da je bila parcela vodotoka odparcelirana po
prejšnjem odloku in so sedaj pustili, da je cela parcela v območju Trubarjeve domačije. Zato ta parcela
sega še pod cesto, ker je to parcela vodotoka in ne ceste.
Rudolf Rupar je želel, da se odlok oz. razlog zakaj se le-ta sprejema, ponovno osveži.
Župan je ponovno na kratko povzel obravnavani odlok. Sedaj veljavni odlok je namreč iz leta
1984 in je zajemal celotno naselje Rašica. Kljub temu, da so bile parcele znotraj naselja v skladu s
prostorskimi plani vseskozi zazidljive, sedaj veljavni Odlok o razglasitvi Rašice pri Velikih Laščah za
kulturni in zgodovinski spomenik pa novogradnje znotraj naselja prepoveduje. Kljub temu so nekateri
graditelji v preteklosti pridobili kulturnovarstvena soglasja za gradnjo novih stavb, drugi jih sedaj za
ista območja ne dobijo. Občani so se upravičeno uprli, saj so parcele kupili kot zazidljive, potem pa na
njih niso mogli graditi. Zato želimo sprejeti nov odlok in zmanjšati območje kulturnega spomenika. Še
vedno pa bo ostalo nekaj vplivnega območja.
Roka Borštnika je zanimalo kakšno je mnenje krajanov Rašice. Jerica Tomšič Lušin je
povedala, da se s predlogom odloka strinjajo.
Matjaž Gruden je opozoril na napako in sicer sta v predlogu odloka dva 4. člena. Prosil je, da se
členi preštevilčijo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o razglasitvi Trubarjeve domačije in
spomenika Primožu Trubarju za kulturna spomenika lokalnega pomena.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014 - II
Župan je povedal, da sta bila za ta rebalans dva vzroka in sicer smo dobili podatke o
zmanjšanju določenih sredstev na prihodkovni strani (ocenjujemo, da nekateri kapitalski prihodki še ne
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bodo izvedeni v letošnjem letu (npr. odprodaje zemljišč)) ter da se še v tem mandatu uskladijo
prihodki in odhodki. Prihodki so manjši za nekaj čez 700.000,00 EUR. Zmanjšujeta se dve vrsti
prihodkov: kapitalski, na račun prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Imeli smo v planu
prodati nekaj parcel v Velikih Laščah in od obrtne cone Ločica. S tem nismo uspeli. Zmanjšujejo se
tudi transferni prihodki in sicer na račun cest in pa več kot 130.000,00 EUR manj sredstev iz
državnega proračuna. Pri transfernih prihodkih smo planirali 800.000,00 EUR, realizacija pa je bila
nekje okrog 240.000,00 EUR, iz regionalnih vzpodbud tudi nismo uspeli pridobiti sredstev. Župan je
dodal, da ne začenjamo z novimi investicijami, dokončali pa bomo te, ki so v teku. Nekaj zmanjšujemo
na občinskih cestah, preureditev centra na Turjaku, na komunalnih zadevah, s komunalno ureditvijo v
obrtni coni Ločica počakamo do naslednjega mandata, s kanalizacijo Rašica tudi nismo začeli. Pri
sanaciji vhoda v Levstikov dom je bila investicija prenizko ocenjena, tako da bo potrebno v
naslednjem proračunu predvideti za to investicijo višjo številko. Zmanjšuje se tudi višina sredstev za
energetsko sanacijo osnovne šole Primoža Trubarja. Župan je glede zadolževanja povedal, da je po
zadnjih podatkih statističnega urada Občina Velike Lašče v prvi tretjini po zadolženosti, kar pomeni,
da sta dve tretjini slovenskih občin višje zadolženi. Župan je prebral obvestilo, ki ga je podala Banka
Slovenije in ga je občina prejela s strani Skupnosti združenja občin, glede zadolženosti občin. Banka
Slovenije ugotavlja, da velikost dolga občin z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg
relativno nizek, občine pa redno poravnavajo svoje obveznosti. Dolg lokalne ravni države je ob koncu
leta 2013 znašal 2,1 % BDP oz. slabe 3% celotnega dolga države. Občine so na podlagi podatkov za
leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.
Župan je besedo predal finančnemu svetovalcu Slavku Tekavčiču, ki je pohvalil strokovno
službo občine, ki je transparentno pripravila pregled rebalansa in župana, ki se je pred volitvami
odločil za rebalans proračuna. Dokument bo strokovni službi omogočil pripravljanje likvidnostnega
plana in izvrševanje proračuna do konca proračunskega leta. Določeni računi bodo sicer lahko prišli
šele proti koncu decembra (plačilni rok je 30 dni), v tem primeru se bo del sredstev, ki so bila
planirana kot porabljena, prenesel kot sredstva na računu, ki so vsebinsko rezervirana za poplačilo
obveznosti tudi v obdobju začasnega financiranja. Posamezne proračunske postavke so bile
obrazložene s strani župana, vsebinsko je proračun bilančno uravnotežen.
Roka Borštnika je zanimalo kaj pomeni zmanjšanje sredstev proračuna za 800.000,00 EUR na
dolgi rok za občino. Župan je povedal, da smo od tega za več kot 200.000,00 EUR planirali kapitalskih
prihodkov. V letošnjem letu nismo prodali nobenega zemljišča, ki smo jih planirali. To je eden od
razlogov za izpad prihodkov. Prodajo lahko ponovno planiramo v prihodnjem letu in tako na
prihodkovni strani planiramo določene prihodke. V skladu z Zakonom o financiranju občin je bilo v
preteklosti občinam za investicije namenjenih 4% primerne porabe. Za ta sredstva smo potem lahko
kandidirali, kar je občina vedno izkoristila. Tudi letos smo to želeli izkoristiti za investicijo asfaltiranja
cest po občini. Država je glede na ZUJF letos ta odstotek znižala na 2%, sredstva pa bodo občine
prejele v dveh delih, drugo polovico šele v letu 2015. Kar pa se tiče regionalnih vzpodbud, smo še
vedno v ljubljanski regiji, zato nam je v štirih letih pripadlo 120.000,00 EUR. Sosednje občine, ki
sodijo v druge regije, pa lahko dobijo tudi 10x več. Slavko Tekavčič je dodal še kratko strokovno
obrazložitev.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče
za leto 2014 - II.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 5. Pobude, vprašanja, predlogi svetnikov
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Rudolf Rupar je povedal, da je Občina Škofljica sklenila pogodbo z Mestno Občino Ljubljana,
tako da mestni avtobus vozi do Škofljice. Sedaj pa po okoliških vaseh vozi še en avtobus, ki ga
sofinancira občina in pobira ljudi ter jih dostavlja do končne postaje mestnega avtobusa na Škofljico.
Tako lahko prebivalci vasi Vrh v Ljubljano pridejo za 1,20 EUR. Dal je pobudo, da bi se pogovori v
tej smeri nadaljevali tudi z našo občino, da bi ta avtobus prišel po ljudi še do Turjaka in jih odpeljal do
mestnega avtobusa na Škofljico. Avtobusna karta iz Velikih Lašč do Ljubljane je 4,20 EUR.
Župan se je zahvalil za pobudo in povedal, da so pogovori že potekali, da bi ta avtobus prišel
do Velikih Lašč in morda spotoma pobral še šolske otroke, vendar zaenkrat še nismo dobili izračuna
koliko bi to stalo. Občino Škofljica pa to stane precej čez 200.000,00 EUR letno. To je znesek, ki ni
majhen, za tako občino kot je naša.
Matjaž Gruden je opozoril, da ima ta cenejši prevoz tudi drugo plat. Če bo na voljo vsem
občanom, to pomeni, da bodo tudi nadomestila za prevoz na delo toliko manjša.
Rudolf Rupar je pripomnil, da ti nadomestilo za prevoz pripada toliko, kolikor zapraviš.
Matjaž Gruden ga je popravil, da ne, ampak dobiš povrnjen najcenejši prevoz na relaciji do
dela.
Ladka Deterding je povedala, da je ta avtobus tako majhen, da vseh ljudi, ki se vozijo v službo
ne bi mogel pobrati. Delodajalec bo pa vsem povrnil vrednost najcenejšega prevoza.
Župan je zaključil razpravo, da bo potrebno o tem dobro razmisliti. O tem bo v vsakem
primeru, če do tega pride, odločal občinski svet.
__________________________________________________________________________________
Ad 8. Poročilo župana
Župan se je, glede na to, da je bila to zadnja redna seja v tem mandatu, svetnikom javno
zahvalil za delo v občinskem svetu. Kljub včasih različnim mnenjem in pogledom, do večjih nesoglasij
ni prihajalo, odloki in pravilniki so se sprejemali z večjim ali manjšim soglasjem. Vsem kandidatom,
tako za občinski svet kot za župana, je zaželel veliko sreče na prihajajočih volitvah.

Seja je bila zaključena ob 20.00.

Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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