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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 17. marca 2016
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, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, Ivan LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Marija IVANC ČAMPA –
občinska uprava, Tanja URŠIČ – občinska uprava, predstavnik Radia Zeleni val, predstavnik
kabelske TV Velike Lašče, predstavnik Radia Univox (na koncu seje).
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 prebral v vabilu predlagani dnevni red. Rok Borštnik je predlagal, da se z dnevnega
reda umakne 4. točka, glede na to, da svetnikom pri tej točki ni bilo poslano vse gradivo v
skladu s poslovnikom. Niso namreč dobili Odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega
kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost.
Župan je predlagal, da 4. točka ostane na dnevnem redu, saj so svetniki v skladu s
poslovnikom prejeli gradivo. Pri 4. točki gre zgolj za uskladitev, saj smo bili s strani Zavoda
RS za varstvo kulturne dediščine pozvani, da se sprejme odlok o prenehanju veljavnosti pri tej
točki obravnavanega odloka.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da se je na enak način obravnaval Odlok o javnem redu in
miru. Takrat ni nobenega motilo, da v gradivu ni bil priložen odlok, ki ni več potreben, ker je
področje že urejeno z veljavno zakonodajo. Lahko pa bi svetniki zanj zaprosili in bi vam bil
poslan.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Letno poročilo MIR za leto 2015
4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za
kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost

5. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Velike Lašče za leto 2016
6. Odlok o turistični taksi v občini Velike Lašče
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
8. Predlaganje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper policiste
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov, PROTI – 2 (Rok Borštnik, Srečko Knafelc)
Polona Cvelbar se je vzdržala.
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – 2 (Rok Borštnik, Srečko Knafelc)
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta se je sestal odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Ivan Levstik je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 15. marca.
Obravnavali so šest točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje
odbora.
Sledila je razprava glede obratovalnega časa gostiln, v kateri so sodelovali Polona
Cvelbar, Jerica Tomšič Lušin, župan in Tatjana Devjak.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Letno poročilo MIR za leto 2015
Marija Ajdič Francelj, vodja MIR je povedala, da je delo v letu 2015 potekalo v
skladu s programom dela, ki je bil sprejet za leto 2015. Svetnike je seznanila z inšpekcijskimi
nadzori, ki so bili izvedeni v lanskem letu v primerjavi z letom prej.
Občinski redar deluje na področju občinskega programa varnosti. Svetnike je seznanila s
posameznimi področji nadzora, ki jih redar izvaja ter s finančnim poročilom MIR-a. Kršitve
so v primerjavi z lanskim letom precej upadle.
Župan je odprl razpravo, v kateri so (glede prijaznih opozorilnih tabel in razpisa zanj)
sodelovali Rok Borštnik, Marija Ivanc Čampa, Marija Ajdič Francelj, Tatjana Devjak, Ivan
Levstik (glede sofinanciranja MIR-a s strani države in občine), Jakob Jaklič, Uroš Centa in
župan.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se je seznanil z letnim poročilom MIR za leto 2015.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega
kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je odlok, ki naj bi prenehal veljati, sprejela
skupščina občine Ljubljana Vič Rudnik leta 1988. Ker je to državni spomenik in ne le
spomenik lokalnega pomena. Zavod RS za varstvo narave je pri pregledu odlokov za
zavarovana območja na območju RS ugotovil, da Odlok o razglasitvi Turjaškega grajskega
kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, ki ga je leta 1988
sprejela Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na podlagi takrat veljavnega Zakona o
naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81), nima več ustreznih pravnih podlag in
je predlagal, da se izvede postopek za prenehanje veljavnosti akta o zavarovanju v delu, ki se
nanaša na naravno znamenitost. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da je bil obstoječi odlok s stališča
varstva kulturne dediščine že posodobljen, po ločitvi službe za varstvo naravne in kulturne
dediščine na dve ločeni instituciji. Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni
spomenik državnega pomena je bil sprejet in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/1999.
ZVKDS meni, da je s stališča varstva kulturne dediščine območje ustrezno varovano z
Odlokom o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena.
Zato se občinskemu svetu predlaga prenehanje veljavnosti akta o zavarovanju - Odloka o
razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost.
Sledila je razprava, v kateri sta sodelovala Rok Borštnik in Jerica Tomšič Lušin.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov. Glasovala nista Rok Borštnik in Srečko Knafelc.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2016
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so bile določene spremembe z nepremičnim
premoženjem predvidene že s sprejetjem proračuna, nismo pa jih vnesli v letni načrt
razpolaganja. Svetniki so se strinjali z nakupom hlevov v Turjaku in z nakupom parcele
nasproti sušilnice sadja na Gradežu. Povedala je, da smo na občino prejeli vlogo za odkup
kmetijskih zemljišč v lasti občine v okolici naselja Mali Ločnik. Za gozdarsko kočo v
Predgozdu je bilo v občinskem glasilu (Trobla, št. 4/2015) objavljeno povabilo za oddajo
ponudb za najem objekta, na katerega ni prispela nobena ponudba. Načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem je potrebno dopolniti tudi s predvidenim prometom zemljišč, ki je
upoštevan v 1. spremembi proračuna za leto 2016.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Srečko Knafelc in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Spremembe in dopolnitve letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2016.
Glasovanje:

Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o turistični taksi v občini Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma potrebno sprejeti odlok, s katerim se ureja plačilo turistične takse v občini, način
poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem. Ker se je v
občini pojavila pobuda za prenočitve, je za to po veljavni zakonodaji potrebno plačati
turistično takso. Vrednost točke za turistično takso je določena na državni ravni, občine pa
lahko določijo koliko točk predstavlja turistično takso. Možno je od 3 do 11. V predlogu, ki
so ga svetniki dobili, naj bi turistična taksa znašala 10 točk, kar je 1,15 EUR. Odbor za
gospodarstvo pa je predlagal, da bi začeli z nižjo tarifo turistične takse in sicer v višini 8 točk,
kar znaša 0,92 EUR.
Obravnavani odlok se je pripravil na pobudo občana, ki ima registrirano sobodajalstvo na
Gradežu. Turistična taksa je namenski prihodek občine in se zbira na posebnem računu
občine.
Predlog sklepa:
Višina turistične takse znaša 8 točk.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o turistični taksi v občini Velike
Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je bil Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica sprejet konec leta 2008. V 36. členu Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za
proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/09, 3/09 - popravek) je
določen natančen načrt parcelacije. To se sedaj opušča, ker so potrebe investitorjev zelo
različne in se tudi zelo spreminjajo. Sprememba odloka dopušča preoblikovanje zarisanih
zemljiških parcel skladno s potrebami investitorjev.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, župan, Jerica Tomšič Lušin in Marija
Ivanc Čampa.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za
proizvodne dejavnosti.

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad 8. Predlaganje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper policiste
Župan je povedal, da do roka nismo dobili nobenega predloga. Senat je na državnem
nivoju. Občine lahko v senat predlagajo svojega predstavnika. To možnost imamo. Župan je
predlagal kot predstavnika naše občine mag. Jerico Tomšič Lušin.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče kot predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper policiste predlaga mag. Jerico Tomšič Lušin.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Uroša Centa je zanimalo glede turjaške šole. Dal je predlog, da se čim prej postavi na
lokaciji hlevov v Turjaku.
Župan je povedal, da se bo jeseni sprejemal proračun za leti 2017 in 2018, v katerih naj bi se
predvidela ta gradnja. Včeraj smo s strani lastnic teh hlevov dobili overjene pogodbe.
Ladka Deterding je dodala, da so se že lani v odboru za družbene dejavnosti pogovarjali o
tem. To je potrdila tudi predsednica tega odbora Tatjana Devjak.
Ladka Deterding je javno pohvalila Bogdana Lavriča in Slavka Šilca, ki
samoiniciativno čistita kanale in urejata bankine. Gre za dejanje vredno posnemanja.
Predlagala je še, da bi jima lahko delavca režijskega obrata na neko deponijo nasula material,
ki bi ga potem uporabila.
Župan je povedal, da je vsaka pohvala dobrodošla. Dodal je, da tudi delavca režijskega obrata
opravljata svoje delo, v primeru, če kdo z njunim delom ni zadovoljen, naj to sporoči na
občino. Vedeti je potrebno, da imamo v občini približno 170 km lokalnih cest in javnih poti,
ki jih je potrebno vzdrževati.
Ivana Levstika je zanimalo ali bi bilo smiselno zaposliti še dva delavca v režijski
obrat, da bi bil teren po celi občini bolje pokrit. Cest je veliko.
Tatjana Devjak je predlagala, da bi bil najprej potreben nadzor nad delom.
Župan je povedal, da bi bilo potrebno narediti analizo. Delavcem bi morali dati tudi opremo.
Razmišljamo o tem, da bi sami prevzeli pluženje Velikih Lašč.
Jakob Jaklič je dodal, da bi morali sami voditi evidenco (cest, jaškov, …).
Uroša Centa je zanimalo kako je z mostom v Retjah.
Župan je povedal, da se pripravlja razpis. Kmalu bosta objavljena dva javna razpisa: za
asfaltiranje cest in gradnjo nadvoza v Retjah.
Romana Jegliča je zanimalo, če je mogoče tudi letos pričakovati pomoč s strani
občine glede pomladne čistilne akcije.

Župan je povedal, da se tudi letos na občini dobijo vrečke in rokavice. Da pa je bila novica
objavljena tudi v občinskem glasilu Trobla.
Tatjana Devjak je v Podsmreki opazila razpokano cesto, ki jo plaz pomika v eno
smer. Potrebna bi bila sanacija.
Župan je povedal, da smo s tem že seznanjeni. Takoj ko bo vreme stabilno, se bo opravil
pregled vseh cest, posledično se bodo izvedle sanacije.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Poročilo župana
Župan se je zahvalil svetnikom za sodelovanje. Povedal je, da smo pred časom dobili
anonimno prijavo na KPK, na katero je župan podal odgovor. Prijavo so zavrnili, saj niso
odkrili nobene kršitve v naši občini. Prav tako krožijo po občini anonimke v zvezi s
Turjaškim gradom, na katerih se omenja županovo ime. Zato je pozval vse, ki pišejo
anonimke, da le te naslovijo na občino in se pod dopis tudi podpišejo. Da jim bomo lahko
sploh odgovorili.
Svetnike je seznanil, da je imenoval projektno skupino za kulturo in turizem. Prvi sestanek bo
naslednji teden, ko bodo tudi predstavili ideje in zamisli kaj in kako naj bi se delalo.
Na koncu je župan svetnikom zaželel vesele velikonočne praznike in jih povabil, da se
udeležijo kakšne od občinskih prireditev.
Seja je bila zaključena ob 19.25.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

