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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
5. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v ponedeljek, 30. marca 2015
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK (pridružila se je ob 1. točki dnevnega
reda), Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda
KOŠIR, Cirila MARINČIČ, Ivan LEVSTIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – občinska uprava,
Tanja URŠIČ – občinska uprava, Andrej Pečnik – predsednik nadzornega odbora občine,
predstavnik PP Ljubljana Vič Vid Likavec, komandir PP Ljubljana Vič – A. Medvešek, mag.
Marija Ajdič Francelj – vodja MIR, Marko Zakrajšek – koncesionar za pokopališko
dejavnost, Marko Belaj – koncesionar za vodovodni sistem, 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. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 4. redne seje
Poročilo odborov
Letno poročilo Policijske postaje Ljubljana Vič
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2014 in plan dela za
leto 2015
Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2014
in plan dela za leto 2015
Imenovanje člana sveta JZ Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Imenovanje odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine
Velike Lašče
Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju
občine Velike Lašče
11. Zaključni račun Občine Velike Lašče za leto 2014
12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
13. Poročilo župana
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje
Na zapisnik 4. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom ni bilo podanih
pripomb, zato je župan predlagal njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor za finance, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
nadzorni odbor. Župan je predsednike odborov in komisije prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se člani odbora sestali 18. marca.
Seje so se udeležili vsi člani odbora. Obravnavali so šest točk dnevnega reda, njihova vsebina
pa je razvidna iz zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da se je odbor sestal 23. marca.
Seje so se udeležili štirje člani odbora in finančni svetovalec Slavko Tekavčič. Obravnavali
so dve točki dnevnega reda. Vsebina seje je razvidna iz zapisnika seje odbora.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterdnig je povedala, da so se vse članice komisije
sestale na seji 16. marca. Danes, 30. marca pred sejo občinskega sveta pa so imele članice
dopisno sejo, glede na roke, ki so bili postavljeni za podajanje predlogov za člana uredniškega
odbora in da bo poročilo podala ob tej točki dnevnega reda.
NADZORNI ODBOR
Predsednik odbora Andrej Pečnik je povedal, da sta se dva člana odbora na seji sestala
23. marca, tretji član je bil upravičeno odsoten. Odbor je opravil nadzor zaključnega računa
občine, njegov predsednik Andrej Pečnik pa je povzel in svetnikom predstavil poročilo
odbora, ki je razvidno iz zapisnika seje odbora.

Sledila je razprava v kateri je Rok Borštnik opozoril na dejstvo, da je ta občinski svet na novo
konstituiran, kar pomeni, da nekateri člani niso seznanjeni z izvrševanjem proračuna za leto
2014. Predlagal je, da bi bilo ob naslednjem poročilu, čez štiri leta smiselno obrazložiti
nekatera razhajanja med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi, ki jih je nadzorni odbor
opazil.
Andrej Pečnik je pojasnil, da je nadzorni odbor na podlagi pisnega zahtevka svetnikov
dolžan pregledati vse pripombe in o tem poročati na naslednji seji občinskega sveta. Zato je
svetnike v primeru kakršnihkoli pomislekov glede na poročilo pozval k tej možnosti.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Letno poročilo Policijske postaje Ljubljana Vič
Policijska postaja Ljubljana Vič je na pobudo Občine Velike Lašče pripravila poročilo
o dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2014. Poročilo je predstavil Vid
Likavec - predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič, ki je občinski svet seznanil z analizo
varnosti v občini Velike Lašče (kazniva dejanja, javni red in mir, prometna varnost). Vsebina
predstavljene analize je razvidna iz gradiva, ki je bilo posredovano občinskim svetnikom.
Opravljena in predstavljena je bila tudi primerjalna analiza za obdobje štirih let nazaj.
Župan je še povedal, da je bilo lani iz območja Velikih Lašč opravljenih 258 klicev na
policijo. Na približno tretjino le-teh so se zaradi bližine prvi odzvali policisti iz Policijske
postaje Ribnica. Kar pomeni, da še vedno več kot 70% primerov pokrivajo policisti Policijske
postaje Ljubljana Vič.
Komandir Medvešek je dodal, da trenutno potekajo pogovori, da bi celotno območje
občine Velike Lašče z novim letom prešlo pod Policijsko postajo Ribnica. Že sedaj 1/3 zadev
obravnava Policijska postaja Ribnica, zato ker je Policijska postaja prezasedena. Prav tako se
policisti Policijske postaje Ribnica lahko zaradi bližine veliko hitreje odzovejo klicu.
Župan je povedal, da se s tem ne strinja. Če v Ljubljani primanjkuje kadra in ga v
Ribnici imajo, ga lahko prestavijo v Ljubljano. Občina Velike Lašče spada pod UE Ljubljana
Vič. O zamenjavi Policijske postaje bi bilo mogoče razmišljati v primeru, če bi območje
občine uvrstili pod UE Ribnica, kjer bi določene zadeve lahko urejali veliko hitreje.
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Rok Borštnik, Jakob Jaklič, Ivan
Levstik, Vid Likavec, Ladka Deterding, Tina Kadenšek, Polona Cvelbar in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet se seznani s poročilom o delu Policijske postaje Ljubljana Vič za območje
Občine Velike Lašče v letu 2014.
____________________________________________________________________
Ad 4. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Marija Ajdič Francelj, vodja MIR je povedala, da je bil v januarju 2014 zaposlen še
občinski redar. S tem je bilo opravljanje nalog iz inšpekcijskega nadzorstva razširjeno tudi na
občinsko redarstvo. Med cilji uprave za leto 2014 je bilo sistematično pokrivanje področij in s
tem odkrivanje nepravilnosti, vključitev redarske službe v različna področja nadzora in
uvajanje projekta občinskega programa varnosti v vseh občinah. V ta namen je bilo
nabavljeno tudi vozilo za občinskega redarja. Vse navedene cilje je MIR uspešno zasledoval
in uresničeval, posamezne aktivnosti v ta namen pa so razvidne iz samega poročila. V
nadaljevanju je vodja MIR kratko povzela in predstavila tako poročilo o delu kot tudi
finančno poročilo MIR-a v letu 2014.
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jakob Jaklič, Rok Borštnik, Ivan
Levstik in Cirila Marinčič.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s poročilom o delu MIR v letu 2014.

___________________________________________________________________________
Ad 5. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2014 in plan
dela za leto 2015
Marko Zakrajšek, koncesionar za pokopališko dejavnost v občini je povedal, da je bil
prenos sredstev iz leta 2013 9.343,67 EUR, prihodki vseh pokopališč so bili 17.770,71 EUR,
odhodki pa 25.862,52 EUR. Na koncu leta 2014 je bila razlika med prihodki in odhodki
1.251,86 EUR. Razlog za velik prenos iz leta 2013 je bil ta, da so bile nekatere investicije
naročene v zadnjem četrtletju leta 2013, izvede pa so bile v začetku leta 2014. Vse planirane
investicije, razen investicije zamenjave stenskih oblog, so bile izvedene. Na pokopališču
Turjak je bila postavljena ograja na vhodu na pokopališče, samo računa koncesionar ni prejel
leta 2014, zato je iz poročila razvidno, kot da ni bila izvedena.
Marko Zakrajšek je na kratko predstavil tudi plan za leto 2015. Na pokopališču v Velikih
Laščah je potrebno zamenjati podboje vrat pri toaletnih prostorih, zasaditev severnega dela, še
dve luči na sprednji strani vežice, v prehodu bi bilo potrebno obnoviti tlak in na pokopališču
bi na desni boks montirali vrata. Na pokopališču Rob je planiran nakup panela za ogrevanje
predprostora v vežicah in zasaditev brežine pod vežico. Na pokopališču Turjak pa je potreben
zabojnik za pesek in postavitev ograje pred vežico.
Župan je za nove svetnike dodal, da je z Markom Zakrajškom sklenjena koncesijska
pogodba za pokopališko dejavnost za pokopališča v Velikih Laščah, Robu in Turjaku. Pobuda
je prišla tudi za pokopališče Zgonče, ki ga trenutno upravljajo sami krajani. Sami krajani
skrbijo tudi za pokopališče Dvorska vas, Krvava peč in Lužarji.
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Rok Borštnik, Ivan Levstik in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče je potrdil letno poročilo za leto 2014 in plan investicij
za leto 2015 za pokopališča Velike Lašče, Rob in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za
leto 2014 in plan dela za leto 2015
Marko Belaj je povedal, da je danes v vodovodni sistem vključenih približno 85%
vseh prebivalcev občine, z lastno oskrbo pa se oskrbuje približno 15% prebivalcev. Sistemi so
med seboj različno oddaljeni in nivojsko povezani. V začetku leta 2014 nas je presenetil
močan žled in povzročil veliko nevšečnosti tudi na vodovodnem sistemu. V času tega
izrednega dogodka je bilo potrebno veliko aktivnosti, od nameščanja agregatov, čiščenja
dostopov in raznih prevezav. Pri tem so veliko pomagala gasilska društva, občina, civilna
zaščita, vojska. Po žledu so tudi sledile sanacije zaradi velikih električnih obremenitev na
elektro elementih za delovanje sistema ter popravilo ograje, odstranjevanje podrtega drevja.
Med letom so potekala dela kot so novogradnje, obnove vodovodnih sistemov, popravilo
okvar in hišnih priključkov. Na področju novogradenj je bil zgrajen cevovod Kukmaka –
Perhajevo, Rob, Mala Slevica – Hrastinjaki, odsek na Dedniku.
Glede finančnega poročila je bilo izpostavljeno, da občina z okrog 25.000,00 EUR letno
subvencionira vodo na Turjaku, kjer je le-ta še vedno bistveno cenejša kot v Velikih Laščah.
Vsi so se strinjali, da je potrebna sprememba odloka in uskladitev cen vode.
Marko Belaj je na kratko predstavil tudi plan investicij za leto 2015 (vzdrževanje vodohranov,
črpališč, sanacija vodohrana Ulaka, obnova prečrpalnice za vodohran Uzmani, …)

Župan je povedal, da imamo tudi za vodovode podeljeno koncesijo Vodokomunalni
sistemi za celo občino, razen za tiste vaške vodovodne sisteme, ki ne presegajo 50 oseb, ki so
nanj priključene. Vodarina in vzdržavalnina sta edina vira prihodkov, ki se zbirajo na
posebnem računu.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Polona Cvelbar, Jerica Tomšič Lušin, Ivan Levstik,
Cirila Marinčič, Rok Borštnik, Tatjana Devjak in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče je potrdil letno poročilo za leto 2014 in plan investicij
za leto 2015 za vodovodna sistema Velike Lašče in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Imenovanje člana sveta JZ Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Župan je povedal, da se 19. maja izteče mandat članu sveta JZ Zdravstvenega doma
dr. Janeza Oražma Ribnica. V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica mora Občinski svet občine ponovno imenovati
svojega predstavnika, do katerega ima občina kot soustanoviteljica pravico. Do sedaj je bila
predstavnica naše občine Veronika Vasič iz občinske uprave, ki pokriva področje družbenih
dejavnosti in to področje najbolje pozna. Predlog je, da je Veronika Vasič članica sveta JZ
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica tudi v tem mandatu.
Predlog sklepa:
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma Ribnica se imenuje:
Veronika Vasič, Prhajevo 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Imenovanje odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega
glasila Občine Velike Lašče
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je povedala, da sta do roka prispeli dve prijavi na javni razpis za izbiro odgovornega urednika
občinskega glasila Občine Velike Lašče. Na seji 16. marca so članice komisije pregledale ti
dve prijavi (Lidija Čop in Gorazd Milavec). Oba sta ustrezala razpisnim pogojem, Gorazd
Milavec pa ni priložil dokazila o izobrazbi. Komisija ga je k temu pozvala in gospod Milavec
je prijavo do roka dopolnil. Danes zjutraj je Gorazd Milavec po elektronski pošti svojo
prijavo umaknil, tako da komisija predlaga javno glasovanje, glede na to, da je prijava samo
ena.
Ladka Deterding je še povedala, da je bil do danes rok za oddajo predlogov za člana
uredniškega odbora občinskega glasila Občine Velike Lašče, ki ga imenuje občinski svet.
Prispel je samo en predlog s strani svetnice Cirile Marinčič, ki je za članico predlagala
Dragico Heric. Komisija tudi v tem primeru predlaga javno glasovanje.

Predlog sklepa:
Za odgovornega urednika občinskega glasila Trobla se imenuje:
Lidija Čop, Cereja 45, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče imenuje v uredniški odbor občinskega glasila Trobla:
Dragico Heric, Gradišče 3, 1314 Rob.
Tatjana Devjak je še dodala, da je Dragica Heric tudi članica društva podeželskih žena, da se
je zelo aktivno vključila v življenje v naši občini, ko se je sem priselila, da je spremljala
dogajanje v naši občini in to objavljala v Kmečkem glasu, kjer dela. Po njenem mnenju bo s
svojim znanjem lahko pripomogla h kakovostnejšemu glasilu Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad 9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma
Ribnica
Župan je povedal, da svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica v
skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda ZD dr. Janeza Oražma Ribnica in v skladu s
Statutom zavoda imenuje direktorja zavoda v soglasju z ustanovitelji. V skladu s Statutom je
bil izveden razpisni postopek, prispela je samo ena prijava. Svet zavoda je na svoji seji
12.3.2015 sprejel sklep, da se za direktorico ZD dr. Janeza Oražma Ribnica imenuje Lidijo
Šmalc, dr.med., za obdobje štirih let. Občino Velike Lašče kot ustanoviteljico pa prosijo za
soglasje k imenovanju.
Tatjana Devjak je dodala, da smo v prejšnjem mandatu kot soustanovitelji kar 3x
neuspešno iskali direktorja ZD dr. Janeza Oražma Ribnica. Potem se je dr. Šmalčeva odločila
in najprej prevzela v.d.-jevstvo, nato pa se prijavila na razpis za direktorico ZD Ribnica.
Sodelovanje z ZD Ribnica je sedaj bolj kakovostno. Tatjana Devjak je povedala, da s 1.
aprilom 2015 v Velikih Laščah ne bo več delala dr. Likarjeva, saj je dala odpoved. ZD
Ribnica je že poiskal zdravnika za ZP Velike Lašče, ki bo predstavljen v novi številki Troble.
Tatjana Devjak je zaključila, da se veseli sodelovanja z imenovano direktorico in ji želi pri
delu veliko uspeha.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k imenovanju Lidije Šmalc, dr.med., za
direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________

Ad 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na
območju občine Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občinski svet Občine velike Lašče leta 2003
sprejel Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Velike Lašče. Od takrat
dalje poteka izobraževanje vodnikov, podeljuje se jim licence. V času teh 12 let je Javni
zavod pridobil na tem področju nekaj izkušenj. Smiselno bi bilo podaljšati veljavnost licence
iz treh na pet let, saj tri leta hitro minejo. Drugi predlog dopolnitve je ta, da se s tem odlokom
dodajo še prostovoljni kulturni mediatorji, planinski vodniki, gozdarji in animatorji. Javni
zavod Trubarjevi kraji že nekaj časa vodi dejavnosti v okviru Univerze za tretje življenjsko
obdobje, kjer je kar nekaj aktivnih upokojencev, ki so pripravljeni kot prostovoljni kulturni
mediatorji sodelovati na različnih turističnih in kulturnih točkah. V trenutno veljavnem
odloku pa ni predvideno, da to lahko počnejo. Poleg lokalnih turističnih vodnikov, bi v
posebnih primerih lahko po občini vodili tudi planinski vodniki, gozdarji po učni poti in razni
animatorji po geološki poti do Kobiljega curka. Te spremembe so predlagane, da bi vrzel, ki
se v praksi že izvaja, ustrezno uskladili tudi v odloku.
Tatjana Devjak je še dopolnila, da so zadevo že obravnavali na Svetu JZ Trubarjevi
kraji in da ima tudi sama pozitivne izkušnje s prostovoljnimi kulturnimi mediatorji. Sledila je
kratka razprava, v kateri sta sodelovali Cirila Marinčič in Tatjana Devjak.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokalnih turističnih vodnikih na območju občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Sledil je 5 minutni odmor.
Ladka Deterding se je opravičila in zapustila sejo.
___________________________________________________________________________
Ad 11. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014
Župan je povedal, da se zaključni račun ne potrjuje, ampak se svetniki z njim samo
seznanijo. Gre namreč za dejstva, ki so se že izvršila v letu 2014 in na njih ni več mogoče
vplivati. Lansko leto januarja je bil sprejet proračun v višini 3.928,00 EUR, potem smo ga z
rebalansom popravili na 3.798,00 EUR, realiziran je v višini 3.766,00 EUR. To pomeni, da je
bila glede na veljavni proračun na dohodkovni strani dosežena približno 99% realizacija.
Glede na sprejeti proračun pa je ta odstotek realizacije približno 95%, saj sta izpadla dva
poglavitna prihodka (nismo prodali nobenega zemljišča, planirane donacije za sanacijo mostu
v Retjah). Na drugi strani smo dobili nekaj več transfernih prihodkov kot je bilo planirano
(energetska sanacija OŠ). Odhodki so bili realizirani približno 94%. Kar je tudi odraz realne
ocene prihodkov in odhodkov ob sprejemanju proračuna v začetku leta. Največja sprememba
je bila, da pri obrambi in ukrepih ob izrednih dogodkih nismo planirali žleda. Zato je bil tu
nastal strošek okrog 62.000,00 EUR, ki ga nismo planirali. Na področju komunale nismo
izpeljali kanalizacije Rašica. Sprememba je bila tudi na področju izobraževanja, zaradi
energetske sanacije OŠ, kjer je bil v prvotnem proračunu planirani znesek 0 EUR, potem pa
smo za to porabili 262.000,00 EUR. Nekaj je šlo iz proračuna, drugo smo črpali iz evropskih
sredstev. Župan je še povedal, da je trenutna zadolženost občine 978.390,00 EUR, kar je
toliko kot smo do sedaj dali za obrtno cono. Če le-to prodamo, občina nima nič kredita.
Trenutno občina odplačuje tri kredite (izgradnja športne dvorane, šolski kombi, nove učilnice
pri OŠ), ki jih bomo odplačali do leta 2020 oz. 2024.

Zaključni račun proračuna je na kratko pokomentiral tudi Slavko Tekavčič, ki je
povedal, da je bila pri njegovi pripravi upoštevana celotna sistemska zakonodaja, ki
opredeljuje pripravo tega dokumenta. Gre za dokument, ki predstavlja dejansko porabo
razpoložljivih sredstev lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu. Tako
prihodkovna kot odhodkovna stran je prikazana transparentno. Gospod Tekavčič je pohvalil
strokovno službo občine, ki kvalitetno pripravlja tako proračun kot zaključni račun.
Lidija Čop je omenila, da je bilo na odboru za finance ugotovljeno neskladje oz.
obrazložitve iz bilance stanja so bile napačno navedene. Sedaj je to popravljeno in usklajeno z
odprtimi postavkami za terjatve in obveznosti.
Sledila je kratka razprava, v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Lidija Čop in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike
Lašče za leto 2014.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
mag. Polona Cvelbar je povedala, da se občani pritožujejo, da se pred Zdravstvenim domom
v Velikih Laščah predvsem popoldne ne da parkirati, saj so tam vsi poštni avtomobili.
Župan je obljubil, da bo občina preverila kaj se da narediti. Mogoče bi kakšne
zaposlene prestavili na parkirišče ob pokopališču in bi bilo za obiskovalce
zdravstvenega doma več prostora na parkirišču ob pošti.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, tudi Zdravstveni dom daje pripombe, da jih stranke
zaparkirajo, da je problem z rešilci.
Ivan Levstik je dal pobudo, da bi se mogoče dalo kaj dogovoriti s Kmetijsko zadrugo,
saj je med zadrugo in Zdravstvenim domom zelenica približno 3 metre, katero bi se
dalo urediti za parkirišče.
Srečko Knafelc je povedal, da pri poročilu s seje komunalnega odbora ni zaznal poročanja o
asfaltiranju cest, predvsem ceste Podhojni hrib – Škamevec, zato ga je zanimalo ali se
na tem področju kaj planira. Potem tudi cesta Krvava peč – Bukovec in Gradež –
Sloka gora.
Župan je odgovoril, da se v letošnjem letu planira asfaltiranje ceste Podstrmec – Brlog
in preplastitve Rašica – Knej. To je sprejeto v proračunu, v NRP pa so planirane tudi
kakšne druge ceste.
Jakob Jaklič je dopolnil, da je trenutna vlada občini vzela 400.000,00 EUR pri
investicijah in to ravno na odsekih asfaltiranje.
Srečko Kanfelc je povedal, da je bil na prvem vodenem ogledu Turjaka z vsemi
zanimivostmi. Opozoril je na slabo stanje notranjega dvorišča na turjaškem gradu in
predlagal, da se nasuje nekaj peska in stvar vsaj vizualno uredi, brez poseganja v
kulturno dediščino.
Župan je povedal, da je turjaški grad v upravljanju Javnega zavoda Trubarjevi kraji,
njegov lastnik pa je država. Občina Velike Lašče pri tem nima nič. Župan je
odgovoril, da bo pogledal kaj se da narediti, vendar je poudaril, da nič ne bo delal
protizakonito. Svetnike je prosil, da na občinski seji izpostavljajo probleme Občine
Velike Lašče in občinskih objektov, na katere imamo vliv.

Tatjana Devjak je dodala, da je tudi gospa Baher, ki vodi kulturno dediščino
povedala, da s samim peskom ne bi rešili problema, saj bi ga zaradi terena vsak večji
naliv odnesel. Tukaj bi bila potrebna neka trajnostna rešitev, ki je povezana s
precejšnjimi sredstvi in ne le dobro voljo.
Srečka Kanfelca je zanimalo ali bi bilo potrebno v novem mandatu zamenjati tudi vodstvo
krajevnih odborov. Do tega namreč še ni prišlo.
Župan je pojasnil, da temu ni tako. Vodstvo krajevnih odborov ni vezano na mandat
župana, ampak ohrani funkcijo do imenovanja novega vodstva oz. odbora. To se zgodi
na prvi seji krajevnih odborov, ki jo skliče župan v roku enega leta od izvolitve.
Ivan Levstik je povedal, da se odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem med dvema
sejama ni sestal. Poglavitni razlog je, da ni še smernic glede razpisov za to področje.
Kmetje bi sredstva potrebovali zdaj in ne oktobra. Zanimalo ga je, kako je v primeru,
če se gre mimo smernic oz. priporočil ministrstva.
Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da mora občina prijavljati državne pomoči, če se
ugotovi nenamenska poraba, je sredstva potrebno vračati. Državne pomoči je potrebno
vedno deliti po pravilniku. Predlog pravilnika smo dobili v sredo, tako da se bo odbor
lahko sestal takoj po praznikih in zadevo posredoval naprej. Običajno smo pravilnik
lahko objavili s sprejetjem proračuna, letos pa moramo izjemoma pravilnik najprej
pripraviti, ga uskladiti z Ministrstvom za kmetijstvo, sprejeti na občinskem svetu,
potem prijaviti državno pomoč in razpisati razpis.
Ivan Levstik je zaključil, da preden bo to vse usklajeno, bo lahko že jesen in sredstva
bo težko izkoristit. Glede gradiva za sejo občinskega sveta je še predlagal, da bi
mogoče poročila koncesionarjev lahko poslali svetnikom le po elektronski pošti, če bi
se kaj poznalo pri delu ali stroških.
Roka Borštnika je zanimalo zakaj se tokrat ni držalo dogovora, da bi zapisnike odborov, ki
so se sestali pred sejo, poslali v vednost vsem svetnikom po elektronski pošti.
Župan je sprejel upravičeno kritiko, se opravičil in občinski upravi naročil, da se
zadeva ne ponovi.
___________________________________________________________________________
Ad 13. Poročilo župana
Župan je občinski svet seznanil, da se bodo tri partizanske plošče, ki so bile
nameščene na šoli na Karlovici in so bile z nje zaradi obnove šole odstranjene, namestile na
posebno spominsko obeležje. Poleg padlih partizanov bodo na njih tudi imena padlih na drugi
strani. V prejšnjem mandatu je tovrstno pobudo dal svetnik Rudolf Rupar in občinski svet jo
je sprejel. Gospa Nika Perovšek je pripravila osnutek kako naj bi spominsko obeležje
izgledalo. Po 70-ih letih bo to prvi poskus pietetnega spomina na vse padle žrtve te doline.
Med imeni partizanskih žrtev in domobranskih ter civilnih žrtev bo zgolj Trubarjev citat. Celo
predsednik države Borut Pahor se je ponudil, da bi bil pokrovitelj dogodka.
Srečko Knafelc je povedal, da podpira vsak poskus sprave in urejanja naše
polpretekle zgodovine na ta način, da se izkaže čast in spoštovanje tistim, ki so dali svoje
življenje, tako na eni kot na drugi strani. Vendar je pri urejanju teh stvari potrebno upoštevati
trenutno stanje. Društvo Zarja spominov, ki neguje tradicijo NBO-ja, s to zadevo ni bilo
pravočasno seznanjeno. Potrebno bi bilo stanje prej preveriti, v izogib različnim napetostim.
Podal je predlog, da se z zadevo ne hiti, saj trenutno znotraj organizacije ni razumevanja za
projekt.
Župan je odgovoril, da za postavitev spominskega obeležja ne potrebuje soglasja. O
tem bo glasoval občinski svet.

Sledila je razprava v kateri so sodelovali Srečko Knafelc, župan, Ivan Levstik, Tina
Kadenšek, Jerica Tomšič Lušin, Tatjana Devjak, Polona Cvelbar, Roman Jeglič, Cirila
Marinčič, Jakob Jaklič in Rok Borštnik.
Župan je predlagal glasovanje o tem, da se na enotnem obeležju zapišejo imena vseh
padlih (obeh strani) iz Karlovške doline.
Rok Borštnik je povedal, da se mu ne zdi pošteno, da mora glasovati o tem, saj ni
prejel nobenega gradiva, nima pa vsebinskih vprašanj.
Sledilo je glasovanje.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 1 (Srečko Knafelc)
Sklep je sprejet.
Glede občinskega prostorskega načrta je župan povedal, da naj bi bil sprejet nekje septembra,
oktobra 2016 na seji občinskega sveta, če se bodo vsi soglasodajalci držali rokov.
Seja je bila zaključena ob 21.07.
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