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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
6. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 20. maja 2015
ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, Cirila MARINČIČ, Ivan LEVSTIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Igor PETEK – predstavnik Snage, Marina VALIČ – predstavnica Snage, 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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red. Povedal je, da bi pri tretji točki dnevnega
reda besedo potrditev zamenjali z besedo obravnava.
Dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. dopisne seje
2. Poročilo odborov
3. Obravnava elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki za leto 2015 in potrditev cen storitev javnih služb ravnanja z odpadki ter sklep o
tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
4. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem,
Ig, Velike Lašče in Vodice
5. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Ig, Velike Lašče, Domžale,
Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice
6. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče

7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike
Lašče za programsko obdobje 2015 - 2020
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2015
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. dopisne seje
Na zapisnik 5. redne seje občinskega sveta je prišla pripomba in sicer pri 11. točki
dnevnega reda, ko je s seje odšla Ladka Deterding, je bilo narobe zapisano, da je glasovalo 12
svetnikov. Glasovalo je 11 svetnikov. Prav tako je napaka pri glasovanju v 12. točki dnevnega
reda, kjer je glasovalo 10 svetnikov, ZA jih je bilo 9. Župan je predlagal potrditev zapisnika z
omenjenimi popravki.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Na dopisni seji je bil sprejet sklep, da v obdobju 2015-2018 naloge komisije za priznanja in
odlikovanja opravlja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 8 svetnikov je
glasovalo ZA, 2 svetnika sta glasovala proti, 2 svetnika pa nista glasovala.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 1. dopisne 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 družbene dejavnosti, odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, statutarno pravna komisija in komisija za priznanja in
odlikovanja. Župan je predsednike odborov in komisij prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se člani odbora sestali 24.
aprila. Seje so se udeležili štirje člani odbora, eden je bil upravičeno odstoten. Obravnavali so
tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje odbora.

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Ivan Levstik je povedal, da se je odbor sestal 12. maja. Seje so se
udeležili štirje člani odbora. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda. Vsebina seje je
razvidna iz zapisnika seje odbora.
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je povedala, da so se vse članice komisije
sestale na seji pred sejo občinskega sveta, saj je bil rok za oddajo predlogov za občinska
priznanja do 12.00 ure 20. maja. Več o seji bo predsednica povedala kasneje pri tej točki
dnevnega reda.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Obravnava elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki za leto 2015 in potrditev cen storitev javnih služb ravnanja z
odpadki ter sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
Marina Valič je povedala, da je Snaga v obravnavo vključila spremembo štirih cen
komunalnih storitev in spremembo tarifnega pravilnika za obračun storitev. Poudarila je, da
nobena od teh sprememb ne pomeni finančne obremenitve tako za občino kot za občana.
Nova uredba o cenah veleva, da Snaga pripravi elaborat takoj ko se nova predračunska ali
obračunska cena za več kot 10% razlikuje od veljavne cene. V letošnjem letu se bodo
spremenile vse štiri cene, vendar se za uporabnika storitev v finančnem smislu ne bo
spremenila. Dve ceni se bosta povišali, dve znižali. Povečanje cene gre na račun zagonskih
stroškov na obdelavi odpadkov zaradi zagona regijskega centra za ravnanje z odpadki. Dve
ceni se bosta znižali predvsem zaradi poračuna za leti 2013 in 2014. V decembru smo že imeli
delni poračun za leto 2014 in sicer v višini decembrskega računa. Na podlagi zaključnega
računa je bila ugotovljena razlika v prihodkih nad stroški in sicer 521.000,00 EUR in ta
znesek se bo poračunal v zdajšnjih cenah. To pomeni znižanje cene, kot že rečeno se bodo
zvišali stroški obdelave odpadkov, strošek za uporabnika pa se ne spremeni. Mesečni strošek
povprečnega gospodinjstva v občini Velike Lašče (gospodinjstvo v hiši, ki ima 120 l
zabojnik) je in bo 7,17 EUR. Vse te štiri cene so na območju vseh 10-ih občin, kjer Snaga
izvaja javno službo, enake. Snaga želi te cene uveljaviti 1. 6. 2015, svet ustanoviteljev jih je
že potrdil. Pogoj za uveljavite cen letos je tudi sprememba računa. Tržni inšpektorat je
namreč na računu zaznal neke pomanjkljivosti. Po njihovem mnenju mora biti obračunska
cena izražena v merski enoti EUR/kg. Tarifnik je spremenjen še v dveh malenkostih.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Marina Valič in župan.
Predlog sklepov:
Občinski svet Občine Velike Lašče na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2015 potrjuje:
1.1. Ceno storitev zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,1040 EUR/kg, od tega je
- cena javne infrastrukture 0,0071 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0969 EUR/kg.
1.

1.2. Ceno storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v višini 0,0547 EUR/kg,
od tega je
- cena javne infrastrukture 0,0043 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0504 EUR/kg.
1.3. Ceno storitev obdelave komunalnih odpadkov v višini 0,0978 EUR/kg, od tega je
- cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0978 EUR/kg.

1.4. Ceno storitev odlaganja komunalnih odpadkov v višini 0,1134 EUR/kg, od tega je
- cena javne infrastrukture 0,0345 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0789 EUR/kg.
Vse cene so brez DDV.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Sklep o tarifnem sistemu za obračun
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepi so sprejeti.
____________________________________________________________________
Ad 4. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno
službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice
Igor Petek je povedal, da gre za prvi tak način urejanja javne službe, ki temelji na
horizontalnem povezovanju občin. Gre za podelitev koncesije, ki temelji na dogovoru občin,
da bodo javno službo zbiranja in kasneje tudi obdelave in odlaganja odpadkov, uredile skupaj.
Občine se torej dogovorijo in za to zadolžijo vnaprej določenega izvajalca. V tem primeru je
to Snaga. Pri zbiranju odpadkov je pri Občini Cerklje malo razlike, ker je predvidena nekoliko
višja cena. Sicer za vse občine, ki niso ustanoviteljice JP Snage velja ista cenovna politika.
Govorimo o nepravi koncesiji, ker je ta oblika direktno podeljena. Zakonska možnost zanjo se
nam ponuja od aprila 2014 dalje. Pri samem zbiranju komunalnih odpadkov so štiri občine, v
treh Snaga že danes izvaja javno službo kot koncesionirano dejavnost. Tokrat pa želijo pod
enakimi pogoji kot do sedaj izvajati koncesionirano dejavnost in izkoristiti vse pravne
temelje, ki so na voljo. Tudi tu vse občine sprejemajo odlok v enakem besedilu.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Rok Borštnik, Jerica Tomšič Lušin, Igor
Petek, Ivan Levstik, Breda Košir in župan.
Predlog sklepa:
(I) Občinski svet občine Velike Lašče sprejme osnutek ODLOKA o sodelovanju
pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice.
(II) Za objavo odloka v Uradnem listu RS po sprejetju odloka s strani vseh občin
se pooblašča JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Občina objavi odlok tudi v
uradnem glasilu občine).
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni
službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Ig, Velike Lašče, Domžale,
Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice
Igor Petek je povedal, da ta odlok obravnava javno službo obdelave komunalnih
odpadkov in odlaganja preostanka iz obdelave komunalnih odpadkov. Tudi tukaj gre za

dogovor občin, da bodo javno službo uredile skupaj, tako da je zakonska osnova ista. Tukaj se
poleg občin ustanoviteljic pojavljajo tri vrste občin. Občine vlagateljice, ki so se zavezale in
vlagale okoljsko dajatev obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v izgradnjo
regijskega centra za ravnanje z odpadki. Zaradi tega vlaganja je prišlo do dogovora, da imajo
enako ceno storitev kot občine ustanoviteljice. Druga skupina so občine pristopnice, ki niso
vložile nobenih finančnih sredstev in imajo zaradi tega 5% višje cene storitev. Tretja skupina
pa so občine pristopnice, ki imajo lastno infrastrukturo z veljavnim okoljevarstvenim
dovoljenjem za odlaganje komunalnih odpadkov. In te so se hkrati zavezale, da pod enakimi
pogoji kot za svoje občane nudijo storitev odlaganja tudi za odlaganje preostanka odpadkov
iz obdelave iz regijskega centra za ravnanje z odpadki. Tudi te občine plačujejo 5% višje cene
storitev in imajo tako določeno že v pogodbah o pristopu. Tukaj se Občina Velike Lašče
pojavlja med občinami vlagateljicami, ki bodo plačevale enako ceno za obdelavo in odlaganje
odpadkov kot občine ustanoviteljice. Za to skupino se lahko zgodi, da bo razpadla še na dva
dela, saj se odlok sprejema v dveh hitrostih (občine iz domžalskega in kamniškega konca
nekoliko zaostajajo). Zaenkrat je 41 občin v postopku sprejemanja tega odloka, še 13 občin pa
kaže interes, da se priključijo.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Igor Petek in župan.
Predlog sklepa:
(I)
Občinski svet občine Velike Lašče sprejme osnutek ODLOKA o sodelovanju pri
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občin Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik,
Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice.
(II)

Za pripravo usklajenega besedila odloka in čistopisa za objavo se pooblašča
strokovne službe občine in Snago, d.o.o., za in objavo odloka v Uradnem listu RS
po sprejetju s strani občin v določenem roku se pooblašča JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o. (Občina lahko objavi odlok tudi v uradnem glasilu občine).
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče

Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da smo imeli v prejšnjem programskem obdobju
podoben pravilnik na podlagi uredbe komisije evropske unije in priglasili pomoči na področju
gospodarstva kot pomoči po uredbi de minimis. Konec leta 2013 je bila sprejeta nova uredba
de minimis in ta pravilnik povzema določila nove uredbe de minimis, s tem da se je odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem strinjal, da ostanejo ukrepi enaki oz. da na področju
gospodarstva še vedno ohranjamo tri ukrepe. Ti so: sofinanciranje naložb v malo
gospodarstvo, nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest in promocijske
aktivnosti. Odbor je določil, da se pri sofinanciranju naložb v malo gospodarstvo sofinancira
do 15% upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičljiv strošek in da posamezni
upravičenec lahko dobi največ 4.000,00 EUR letno. Glede drugega ukrepa odbor predlaga, da
se finančna pomoč dodeli v obliki nepovratnih sredstev v enkratnem znesku 1.000,00 EUR na
posamezno zaposlitev. Tukaj ločimo samozaposlitev in dodatno zaposlitev. Samozaposlitev je
za našega občana, pri dodatni zaposlitvi pa se je odbor strinjal, da se finančna pomoč dodeli
samo za novo zaposlitev občanov občine Velike Lašče. Zaposlitev mora biti prijavljena s
sedežem in poslovanjem v občini Velike Lašče in zaposlena oseba mora imeti stalno

prebivališče v občini Velike Lašče. Finančna pomoč se zmanjša iz 1.500,00 na 1.000,00 EUR.
Zaposlitev mora trajati najmanj 2 leti. Delodajalec predloži občini M1 obrazec, s katerim
dokazuje, da je oseba prijavljena na Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot zaposlena in
kopijo pogodbe o zaposlitvi, kjer mora biti navedeno, da se zaposlitev sklepa za 24 mesecev.
Ivan Levstik je še dodal nekaj zaključkov s seje odbora in povedal, da je bil odbor glede na
malo finančnih sredstev, ki so na voljo, primoran zmanjšati višino pomoči. Jerica Tomšič
Lušin je še dodala, da za pomoči de minimis velja, da lahko strošek nastane v tekočem letu.
Se pa o vseh dodeljenih pomočeh sproti poroča Ministrstvu za finance, ki vodi elektronsko
evidenco. Posameznik lahko po uredbi dobi največ 200.000,00 EUR v treh letih, zato se pred
dodelitvijo pomoči to preveri.
Tina Kadenšek je svetnike seznanila z dvema dopolnitvama oz. spremembama s strani
statutarno pravne komisije.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike
Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Velike Lašče za programsko obdobje 2015 - 2020
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so svetniki v gradivu dobili predlog pravilnika
narejen po osnutku, ki so ga pripravili v sodelovanju s Skupnostjo občin in Ministrstvom za
kmetijstvo in je temeljil na uredbi komisije evropske unije št. 702/2014, ki ureja skupinske
izjeme na področju kmetijstva in gozdarstva. Ta uredba je precej stroga. Državno pomoč je
potrebno priglašati evropski komisiji. Po uredbi se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni
učinek, pomoč pa ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti. Noben strošek torej ne sme nastati pred vlogo, odobritvijo
itd. Odbor se je strinjal s popravljenim besedilom pravilnika, ki temelji na uredbi komisije
evropske unije št. 1408/2013 za pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, kjer strošek za
ukrepe, ki so predmet sofinanciranja, lahko nastane v tekočem letu. Po predlogu pravilnika
lahko vlagatelji za naložbe v kmetijstvu dobijo največ 15% upravičenih stroškov, vendar
posameznik lahko dobi letno največ 3.000,00 EUR.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Ivan Levstik (povedal je tudi, da je odbor s
tem pravilnikom razširili krog možnih upravičencev), Jerica Tomšič Lušin, Jakob Jaklič in
župan. Tina Kadenšek je še dodala dve spremembi, ki sta bili podani s strani statutarno
pravne komisije.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 –
2020.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

_________________________________________________________________________
Ad 8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2015
Ladka Deterding, predsednica komisije za priznanja in odlikovanja je povedala, da je
bil v zadnji Trobli objavljen razpis za podelitev priznanja občine Velike Lašče v letu 2015.
Rok za oddajo je bil 20.5.2015 do 12.00 ure. Do roka so prispeli trije predlogi in sicer en
predlog za podelitev častnega občanstva in dva predloga za podelitev priznanja Občine Velike
Lašče. Za častnega občana je bil s strani OO SLS, OO NSi in OO SDS predlagan gospod
Milan Greiner za izjemen prispevek na področju vsestranskega povezovanja med občinama
Velike Lašče in Lützelflüh. Za priznanje Občine Velike Lašče je bila s strani istih
predlagateljev predlagana gospa Irena Indihar za izjemne zasluge pri dejavnosti društva
Kulturni most in s tem promociji velikolaške občine v Švici. Za drugo priznanje Občine
Velike Lašče pa je bil s strani OO SDS, OO SLS IN OO NSi predlagano podjetje Trgoup
d.o.o. iz Velikih Lašč za uspešno delo na področju gospodarstva. Komisija je pregledala
prispele predloge in ugotovila, da so vsi prispeli pravočasno in z ustrezno obrazložitvijo.
Komisija je predlagala tajno glasovanje. Ladka Deterding je povedala, da se glasuje o
podelitvi enega častnega občanstva in dveh priznanjih Občine Velike Lašče. To bodo prejeli
kandidati, če prejmejo večino opredeljenih glasov.
Sledilo je glasovanje o predlogu komisije za tajno glasovanje.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 4 svetniki (Ladka Deterding, Breda Košir, Cirila Marinčič, Polona Cvelbar)
PROTI – 8 svetnikov
Župan je ugotovil, da tajno glasovanje ni potrebno. Sledilo je glasovanje o predlaganih
sklepih.
Predlog sklepa:
Častno občanstvo Občine Velike Lašče v letu 2015 se podeli Milanu Greinerju.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2015 se podeli Ireni Indihar.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2015 se podeli podjetju Trgoup d.o.o. Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

_________________________________________________________________________
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Mag. Polona Cvelbar je povedala, da je s strani občanov dobila pripombe, da se na
novo asfaltiranih cestah pojavljajo vdori in grbine in sicer na cestah v Laporje, Lužarji in
Naredi. Zanimalo jo je ali občina uveljavlja garancije.
Župan je povedal, da se bodo zadeve preverile, saj te pripombe na občino niso bile
dane. Garancije so bile dane, nadzor je opravil zunanji izvajalec.
Polona Cvelbar je povedala, da je odbor za družbene dejavnosti poročal o dodeljenih
sredstvih na področju kulture, za ostalo so bile ustanovljene komisije. Zanimalo jo je kdaj
bodo dobili kakšne informacije o tej komisiji.
Jerica Tomšič Lušin in Tatjana Devjak sta povedali, da obstaja zbirna tabela in da
jo svetniki lahko dobijo na vpogled.
Polona Cvelbar je ob pregledu terminskega plana OPN opazila, da je bil na današnji
dan izdelan elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča. Zanimalo jo je kako je z OPNjem, v kakšni fazi je.
Župan je povedal, da jim je bil terminski plan OPN-ja predložen glede na željo s
prejšnje seje. Terminski plan je narejen optimalno. 90% teh rokov je zakonskih. Najbrž se bo
terminski plan že do naslednjič prestavil oz. zamaknil, saj je bil za mnenja s strani kmetijske
svetovalne službe, predviden rok 60 dni, kmetijsko svetovalna služba pa je imela delo s
subvencijami.
Ivan Levstik je povedal, da je dobil informacijo, da morajo uporabniki vodovodnega
sistema Dolščaki pri gradnji plačati vodovodni prispevek in komunalni prispevek. Ivan
Levstik je izrazil svoje mnenje, da dvojnega prispevka niso upravičeni plačati, saj so občani
naše občine.
Župan je povedal, da so imeli glede vodovodnega sistema Dolščaki sestanek, saj mora
po zakonu vaške vodovode, ki presegajo 50 prebivalcev, ki se iz njega napajajo, prevzeti
javna služba. Občina ima koncesionarja javne službe in še tri take vodovode, ki jih ljudje ne
želijo predati. Za te zadeve odgovarja župan, zato ne bo odstopal in bo zadeve uredil tako, kot
morajo biti. Vsi občani, katerih vodovodni sistemi so prišli pod javno upravljanje, so
zadovoljni. Župan je povedal, da prebivalci občini plačujejo komunalni prispevek v skladu z
veljavnim odlokom.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da se znotraj komunalnega prispevka, ki ga
obračunava občina, obračuna komunalna opremljenost, ki jo ima naselje (javne ceste, javna
razsvetljava, vodovod, javne površine in kanalizacija). Če v naselju ni javnega vodovoda, s
katerim upravlja občina, se občanom to znotraj komunalnega prispevka ne obračunava.
Noben investitor pa ne more dobiti gradbenega dovoljenja, če v naselju ni vodovoda, če ne
dobi soglasja za priključitev na vodovod. V naseljih, ki imajo vaške vodovode, s katerimi
koncesionar ne upravlja, soglasje za priključitev na vodovod izda občina. Problem pri
Dolščakih je ta, da občina ne bo izdala soglasja za priključitev na vaški vodovod, dokler se ta
zadeva ne uredi.
Srečo Knafelc je povedal, da so ti občani lastniki rezervoarja in omrežja, torej je tudi
vprašanje odškodnine, če bi to prišlo v javno uporabo.
Župan je povedal, da so bili vsi vaški vodovodi zgrajeni udarniško. Vsi vodovodni
sistemi, ki jih je prevzela občina, so bili prevzeti brez odškodnin. V tem primeru bi morali
dajati odškodnino tudi vsem tistim gospodinjstvom, ki so v preteklosti prispevali za
vodovodni sistem.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da je bilo ob ustanovitvi občine 24 vaških vodovodov.
Takrat se je zgradil vodovodni sistem Turjak. Glavni vod se je zgradil, vse obstoječe omrežje
pa se je priključilo na nov vodovodni sistem in nov vodni vir. Enako velja za vodovodni
sistem Opalkovo, Karlovica. V Krvavi peči pa sploh ni bilo vodovoda in je bil zgrajen na
novo.

Ladka Deterding je povedala, da so se tudi občani Dvorske vasi najprej upirali
predati vaški vodovod, ko pa je do prevzema prišlo, so bili vsi zelo zadovoljni.
Srečo Knafelc je še povedal, da imajo v Dolščakih drug način urejanja čistosti vode
kot je zdaj v javnem vodovodu. V Dolščakih imajo ultravioletni sistem, ki naj bi bil bolj zdrav
kot kloriranje, ki ga ima javni vodovod.
Župan je zaključil, da so na tem področju mnenja različna, strokovnjaki razlagajo
kakor komu ustreza.
Srečo Knafelc je dodal, da bi morala biti občina zainteresirana, da nekje hrani
rezervni del pitne vode, če se kaj zgodi v glavnemu vodu.
Župan je potrdil, da občina to že počne.
Rok Borštnik je povedal, da ima občina že nekaj časa novo spletno stran. Po prenovi
pa med velikolaškimi razumniki ni več zaslediti Jožeta Javorška. V zvezi s tem je že zastavil
ustno vprašanje na občinsko upravo, pa tudi Kulturno umetniško društvo Primož Trubar je
poslalo dopis na občino, odgovora še ni prejelo. Zanimalo ga je, zakaj Javorška ni več med
velikimi možmi, se je pa med razumniki pojavila zanimiva zgodba kmeta Kožarja.
Župan je pojasnil, da se občinska spletna stran med razumniki vsebinsko ni
spremenila. Besedilo za g. Javorška je že pripravljeno, po izidu Omerzove knjige o Kocbeku
se bo o Javoršku vneslo še eno dejstvo in se bo to objavilo na spletni strani.
Srečo Knafelc je predlagal, da bi bilo glasovanje o priznanjih občine javno.
Župan je odgovoril, da so mnenja različna, še vedno so najbolj demokratične tajne
volitve, če pa kdo želi povedati svoje mnenje javno, lahko stori tudi to.
Srečo Knafelc je predlagal, da se v naslednji številki Troble objavijo pogoji za
kandidiranje za avtodomarske postaje. Interes obstaja (Krvava peč, Rob), ne vedo pa
»postopka«. Poleg tega je opozoril še na slabo stanje cest na njihovem koncu in prosil, da
delavca režijskega obrata to uredita. Povedal je še, da v domu v Predgozdu še vedno ni
popravljeno strešno okno. Če bo še naprej notri tekla voda, se bo delala škoda.
_________________________________________________________________________
Ad 10. Poročilo župana
Župan je najprej čestital svetniku Urošu Centi za hčerko Ivano.
Povedal je, da so se župani ustanovitelji Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
dobili z direktorico dr. Lidijo Šmalc in podpisali apel v zvezi z reorganizacijo nujne
medicinske pomoči in sicer, da se z novo organizacijo NMP ne strinjajo. Ta apel bo šel tudi
na ministrstvo. Naši občani se sicer lahko poslužujejo tudi nujne medicinske pomoči v
Ljubljani.
Dr. Tatjana Devjak je še dodala, da v zdravstveni postaji Velike Lašče zdaj dela zdravnik dr.
Kastelic, ki je nadomestil dr. Likarjevo. Pozvala je vse občane, ki so odšli k novim
zdravnikom, da se vrnejo nazaj, da bi imeli v Velikih Laščah dva popolnjena tima. Dr.
Kastelic zdaj zaradi premajhnega števila opredeljenih pacientov del delovnega časa delo
opravlja tudi v Ribnici. Župan je dopolnil, da sta imela s podžupanjo, celotnim timom
zdravstvene postaje Velike Lašče in vodstvom ZD Ribnica, sestanek. Ljudem je potrebno
povedati, da v Velikih Laščah ne moremo imeti dva tima, če ne bo dovolj pacientov. Vsak tim
mora namreč imeti 1800 opredeljenih pacientov. Če tega ne bo, ne moremo pričakovati dva
tima zdravnikov s polnim delovnim časom v Velikih Laščah.
Glede avtodomov je župan povedal, da sodelujemo v tej mreži, projekt vodi občina Mirna.
Zdaj se evidentirajo možne lokacije (privatne, javne). Občina Kočevje je npr. dala samo eno
lokacijo. Postajališča avtodomov morajo biti v določeni prostorski urejenosti, kar pri nas
trenutno še ni, postopki pa so kot že povedano ob potrebni spremembi OPN-ja, dolgotrajni.
Občina vidi prvo možnost za to v Turjaku, izgradnja bo možna čez tri, štiri leta. Z ministrstva
je župan dobil podatek, da razpisov z evropskimi sredstvi v ta namen ne bo. Kar bomo želeli
narediti, bomo morali z lastnimi sredstvi.

Srečo Knafelc je pojasnil, da bodo zasebniki postajališča za avtodome uredili z lastnimi
sredstvi, ne z občinskimi ali evropskimi. Občutek ima, da občina temu ni naklonjena in ovira,
saj morajo zasebniki tri, štiri leta čakati na spremembe v OPN-ju.
Župan je pojasnil, da občina nobenega ne ovira, potrebno pa je poiskati lokacije, kjer je
postajališča za avtodome možno narediti. Lokacije morajo namreč izpolnjevati pogoje.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da na občini nismo prejeli nobene uradne pobude za
spremembo namembnosti parcele za ureditev postajališča za avtodome.
Župan je povedal, da je bila v občinskem glasilu dvakrat objavljena pobuda za zbiranje
pobud za OPN. Prejeli nismo nobene. Zdaj je potrebno najti lokacijo, zemljišče, ki je
zazidljivo, da se tam lahko uredi postajališče.
Srečo Knafelc je dodal, da ni vložil pobude, ker ni vedel, da je to potrebno.
Župan je svetnike povabil na občinsko praznovanje. Povedal je, da potekajo dogovori z
veleposlanikom Švice, da bi prišel na občinski praznik kot gost.
Svetnicam in svetnikom je zaželel lep začetek počitnic, naslednjo sejo pa naj planirajo v
začetku meseca julija.
Seja je bila zaključena ob 21.10.
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