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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 9. julija 2015
ob 19.30 uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Cirila MARINČIČ, Ivan LEVSTIK
Opravičeno odsotna: Breda KOŠIR, Rok BORŠTNIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
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 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2015
2. Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2015
Župan je na kratko povzel poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2015.
Povedal je, da so prihodki realizirani okrog 45%. Na prihodkovni strani so bili na podlagi
podatkov, ki so nam jih posredovali z Ministrstva za finance planirani davki na dohodek in
dobiček (dohodnina), v višini 2.800.000,00 EUR. Realizacija je manjša. Zato smo dobili

finančno izravnavo v višini 186.000,00 EUR. Ostali prihodki so v mejah normale, kot je
povedal župan. Transfernih prihodkov, ki jih dobimo iz države, se je že sedaj nabralo za več
kot 100% (planiranih je bilo 217.000,00 EUR, dobili pa smo jih že 287.000,00 EUR). To
obsega finančno izravnavo na račun manjšega zneska dohodnine, 44.000,00 EUR smo dobili
iz lanskega leta na račun 21. člena ZFO, ki ga država financira občinam, ostalo so požarne
takse, nevarne poti in 20.000,00 EUR s strani Ministrstva za kulturo za delovanje JZ
Trubarjevi kraji.
Realizacija odhodkov v prvi polovici leta je bila 34%. To pomeni, da so investicije še
v teku ali smo z njimi šele začeli. Župan je svetnikom predstavil bilanco odhodkov po
posameznih postavkah (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, lokalna
samouprava, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, notranje zadeve in varnost, kmetijstvo,
gozdarstvo in ribištvo, promet, prometna infrastruktura in komunikacije, gospodarstvo, …)
Župan je posebej omenil investicijo poslovna cona Ločica, kjer se dela komunalna ureditev
prve cone, v drugi coni pa smo začeli z arheološkimi raziskavami, na podlagi zahteve Zavoda
za kulturno dediščino. Letos bi radi v poslovno cono pripeljali tudi vodo. Župan je povedal,
da je tudi letos zanimanje za subvencije za male komunalne čistilne naprave in da se sredstva
počasi koristijo. Med novimi investicijami je župan povedal, da je že podpisana pogodba za
sanacijo Trubarjeve domačije, za galerijski del. Za obnovo strehe na Levstikovem domu se še
zbirajo ponudbe. Župan je zaključil, da je bilo stanje sredstev na dan 30.6.2015 nekaj čez
500.000,00 EUR, od tega okrog 300.000,00 EUR na bančnem računu, 250.000,00 EUR pa v
depozitih.
Uroš Centa je opazil, da so na Turjaku sanirali luči javne razsvetljave. Župan je povedal, da
smo leta 2009 sprejeli strategijo, po kateri izvajalec postopno zamenjuje navadne žarnice z
varčnimi led žarnicami.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Velike Lašče od 1.1.2015 do 30.6.2015.
Ad 2. Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike
Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je bil občinski prostorski načrt po dolgih letih
priprav in izdelave sprejet konec leta 2013. Prve izkušnje z izvajanjem odloka smo dobili šele
v drugi polovici leta 2014, ko je upravna enota izdajala prva gradbena dovoljenja po tem
odloku. Tako upravna enota kot projektanti so opozorili, da je v odloku nekaj stvari, ki bi jih
bilo potrebno popraviti. Nekatera določila niso nedvoumna. V prostorsko ureditvenih pogojih
smo imeli določeno, da morajo biti stavbe podolgovate in da je razmerje stranic za
stanovanjske stavbe najmanj 1:1,4, za ostale objekte pa razmerje stranic najmanj 1:1,7. V
občinskem prostorskem načrtu je besedica »najmanj« pomotoma izpadla, zato upravna enota
zahteva, da je razmerje stranic točno 1:1,4 oz 1:1,7, oz. so interpretacije odloka različne glede
na referenta. Zato predlog, da občinski svet sprejme obvezno razlago razmerja stranic kot
izhaja iz predloga sklepa.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, župan Anton
Zakrajšek, Ivan Levstik in Ladka Deterding.
Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme obvezno razlago 48. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 7/13) v naslednjem besedilu:
V 48. členu odloka je potrebno določilo glede tipologije objektov pri objektih tipa AE
razumeti tako, da znaša razmerje stranic podolžnega osnovnega dela tlorisnega objekta

v stiku z zemljiščem najmanj 1:1,4, pri objektih tipa D pa znaša razmerje stranic
podolžnega osnovnega dela tlorisnega objekta v stiku z zemljiščem najmanj 1:1,7.
2. Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Velike Lašče.
3. Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

