OBČINA VELIKE LAŠČE
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e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
12. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 13. julija 2016
ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR, dr. Tatjana
DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina KADENŠEK, Breda KOŠIR, Ivan
LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Odsotni člani občinskega sveta: Rok BORŠTNIK, Ladka DETERDING, Srečko KNAFELC
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Suzana PETRIČ – občinska uprava, Stanka MUSTAR – vodja vrtca Sončni žarek,
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 9 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je povedal, da so se trije svetniki opravičili in sicer: Ladka Deterding, Rok Borštnik in
Srečko Knafelc. Pojasnil je, da je julijska seja Občinskega sveta v skladu z določbami Zakona
o javnih financah, saj mora župan občinski svet seznaniti s polletnim poročilom o izvrševanju
proračuna.
Župan je povedal, da tretjo točko (Elaborat o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo –
Občina Velike Lašče, za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Dobrepolje –
sistema Rob) umika z dnevnega reda. Razloga sta dva: za naselje Rašica, ki se z vodo
oskrbuje z Dobrepoljskim vodovodnim sistemom, zadeva še ni formalnopravno rešena z
Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje, ki je vzdrževalec tega vodovodnega sistema. Drugi
razlog pa sta dve različni ceni vode znotraj občine, za vodovodni sistem Turjak vodo namreč
kar precej sofinanciramo. Pripravili bomo predlog, ki bo enoten za celotno občino. Župan je
tako v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče
4. Sklep o ukinitvi javnega dobra

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Velike Lašče
6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2016
7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
8. Poročilo župana
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov, PROTI - nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 11. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
odbor za družbene dejavnosti in odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Ivan Levstik je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 4. julija.
Obravnavali so pet točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje
odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se štirje člani odbora sestali
12. julija. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 11. julija.
Obravnavali so pet točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje
odbora.
Župan je dodal, da Občina Velike Lašče spodbuja različne projekte na področju kmetijstva,
malega gospodarstva in turizma. Glede na želje in potrebe po obrtni coni, smo leta 2006 v ta
namen odkupili zemljišče. Postopki pridobivanja soglasij so dolgotrajni. Pridobili smo uradno
cenitev za poslovno cono Ločica, narejen je osnutek programa opremljanja obrtne cone, iz
katerega izhaja višina komunalnega prispevka. Program opremljanja bo občinski svet
sprejemal na naslednji seji.

___________________________________________________________________________
Ad 3. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče
Tatjana Devjak je povedala, da je OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče pripravila
predlog spremembe cen programov vrtca Sončni žarek. Predlog je oblikovan glede na število
oddelkov vrtca in število otrok za šolsko leto 2016/2017, to je 13 oddelkov in normativnim
številom 236 otrok – od tega 5 oddelkov I. in 8 oddelkov II. starostne skupine. Na podlagi
navedenega predloga se cena I. starostne skupine poveča za 1,94 %, cena II. starostne skupine
pa za 2,28 %. Kalkulacija cene je pripravljena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15).
Stanka Mustar je še dodala, da so bile v letošnjem letu sproščena napredovanja v višje
plačne razrede in v nazive, pa tudi letni regres izplačan v letošnjem letu je bil bistveno višji v
primerjavi z lanskim letom. Indeks se poveča samo pri plačah zaposlenih, vsi ostali stroški
ostanejo nespremenjeni.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: Ivan Levstik, Breda Košir, Jerica Tomšič
Lušin, Tatjana Devjak in župan. Omenjeno je bilo, da ostali stroški stagnirajo ali celo padajo,
cene vrtca pa rastejo. Breda Košir je pojasnila, da je tokratno povišanje cene vrtca posledica
povišanja plač, na kar pa šola nima vpliva, saj so določene s strani države. Do sedaj so bili
interventni ukrepi, ki so zamrznili napredovanja, s 1.12. pa so napredovanja zopet možna.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o določitvi cene programov v vrtcu
Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da smo na občino dobili dve pobudi za ukinitev
javnega dobra. V prvem primeru gre za naselje Mala Slevica, kjer je Občinski svet na 25. seji
dne 17. 9. 2010 sprejel sklep, da se strinja s parcelacijo parcele št. 3658/1 k.o. Dvorska vas.
Po ukinitvi javnega dobra na novonastali parceli se opravi menjava novonastale parcele s
parcelo 1357/3 k.o. 1718 Dvorska vas, po kateri poteka kategorizirana javna pot. Menjava
citiranih parcel se lahko opravi šele po ukinitvi statusa javnega dobra.
Drugi primer pa se nanaša na občana, solastnika parcele št. 2616/2 k.o. Turjak, ki na njej
izvajata dozidavo in rekonstrukcijo gospodarskega poslopja, pri čemer del napušča in del zidu
na JV strani obstoječega objekta (nekdanje stanovanjske hiše) sega čez parc.št. 3998/3 k.o.
1711-Turjak. Z dozidavo in rekonstrukcijo se poseg na parcelo št. 3998/3 k.o. 1711-Turjak ne
spreminja, pred izdajo gradbenega dovoljenja pa je potrebno ustanoviti stavbno pravico v
korist imetnikov stavbne pravice (solastnikov parcele št. 2616/2 k.o. Turjak). Da bo
zemljiškoknjižno sodišče vpis dovolilo, je potrebno najprej ukiniti javno dobro na parceli št.
3998/3 k.o. 1711-Turjak, da le-ta postane lastnina Občine Velike Lašče.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Tatjana Devjak, Ivan Levstik, Jerica Tomšič
Lušin in župan.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 3658/4 k.o. 1718 Dvorska vas, v izmeri 43 m2. Navedena parcela postane
lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 3998/3 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 900 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se zaradi neskladij tekstualnega dela Priloge1 k
Odloku o OPN in Odloka o OPN v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ki v
svojem 53. a členu omogoča kratek postopek, občinski prostorski načrt spremeni in dopolni.
Predlagana sprememba pomeni zgolj, da se v Prilogi 1 k OPN Velike Lašče, pri enoti urejanja
prostora TU – 21, v rubriki prostorsko izvedbeni pogoji črta besedilo: »Dopustne dejavnosti
in stavbe v enoti so pošta, cestna baza, avtobusna postaja, dejavnosti javne uprave.« Tako
bosta prvi odstavek 97. člena OPN in Priloga 1 k odloku o OPN usklajena glede dopustnih
objektov in dejavnosti.
Ob javni razgrnitvi smo dobili dve pripombi, ki se nanašata na poslovno cono oz. na območje
pri železniški postaji in na parcelo, ki se nahaja v k.o. Osolnik. Nobena se ne nanaša na
spremembe in dopolnitve, ki so razvidne iz javne razgrnitve. Zato je oblikovan prvi sklep, da
se te pripombe ne upoštevajo, ker se ne nanašajo na kratek postopek SD OPN. Ko bo občinski
svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Velike Lašče – kratek postopek, bo to potrebno poslati Direktoratu za prostor,
Ministrstva za okolje in prostor in ostalim nosilcem urejanja prostora, da tudi oni ocenijo, da
je to predmet postopka po skrajšanem postopku.
V razpravi so sodelovali: Tina Kadenšek, Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin in župan.
Predlog sklepa1:
Občinski svet se seznani s pripombami na javno razgrnitev in sprejme sklep, da se
pripombe na javno razgrnitev ne nanašajo na kratek postopek SD OPN.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa2:
Občinski svet potrjuje in sprejme predlagani Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče – kratek postopek.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa je sprejet.

___________________________________________________________________________
Ad 6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2016
V skladu z Zakonom o javnih financah, Statutom Občine Velike Lašče in Odlokom o
proračunu Občine Velike Lašče za leto 2016 mora župan v juliju poročati občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Župan je na kratko povzel in svetnikom
predstavil poročilo o izvrševanju proračuna občine za prvo polovico leta 2016. Povedal je, da
smo bili v prvi polovici leta na prihodkovni strani približno 47% uspešni. Od planiranih
prihodkov niso realizirani razni kapitalski prihodki. Z odhodki smo na približno 35%. Župan
je svetnikom v nadaljevanju predstavil načrt razvojnih programov polletne realizacije
proračuna za leto 2016 po posameznih postavkah.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Velike Lašče za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Mag. Polono Cvelbar je zanimalo kako je z ekonomičnejšim plačevanjem položnic za vodo
in ipd.?
Župan je povedal, da dogovarjanja potekajo. Po vsej verjetnosti bosta voda in
kanalizacija na isti položnici. Če bo možno, bi tej položnici priključili tudi strošek za snago.
Uroša Cento je zanimalo kje bo parkirišče na Rašici.
Župan je odgovoril, da bo parkirišče takoj pod spomenikom do kozolčka. Predvideno
je parkirišče za okrog 20 avtomobilov.
Cirilo Marinčič je zanimalo kaj je z Wi-Fi povezavo v središčih občine.
Župan je povedal, da so bili že vzpostavljeni kontakti z nekaterimi ponudniki. Če bo
možno, naj bi to izvedli še letos, drugače pa v naslednjem letu. Prioritetno bi WI-FI povezave
omogočili v Velikih Laščah, na Trubarjevi domačiji in na Turjaku.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Poročilo župana
Župan je povedal, da se je pred sejo sestala projektna skupina za turizem in kulturo.
Svetnike je seznanil z realiziranimi aktivnosti v obdobju od zadnjega sestanka projektne
skupine do danes:
 novi koši za različne vrste odpadkov ob cesti Ljubljana – Kočevje,
 postavitev nove turistične signalizacije za lokaciji Podsmreka (Josip Stritar) in Dolnje
Retje (Fran Levstik),
 izpopolnjena ponudba spominkov na Trubarjevi domačiji,
 novo promocijsko gradivo – trganka,
 začetek ustreznih postopkov za izgradnjo pešpoti Velike Lašče – Male Lašče,
 v naši občini sta na z dveh lokacijah (Turjak, Rašica) evidentirani postajališči za
avtodome
 prenova dela strehe oz. slemena Stritarjeve kašče.
Župan je predstavil nekaj planiranih aktivnosti, ki se nanašajo na turizem in kulturo, ki bi jih
želeli izvesti v bodoče :
 postavitev usmerjevalnih lamel v centru Velikih Lašče za pomembnejše objekte
(osnovno šolo, glasbeno šolo, športno dvorano, lekarno, zdravstveno postajo,
pošto…),
 sodelovanje na stojnici »Točka.Zate« v avgustu v Ljubljani,
 določitev upravljavcev pešpoti,






razglasitev Stritarjeve kašče za spomenik lokalnega pomena,
ustanovitev TIC,
razpis za oblikovanje logotipa »Zibelka slovenske kulture«,
v naslednjem koraku po vzpostavitvi pešpoti od Velikih Lašč do Malih Lašč bi uredili
tudi nadaljevanje trase do Rašice in preko lesenega mostu do Trubarjeve domačije,
 predlagana je bila izvedba poletnega glasbenega festivala, oziroma dana pobuda, da bi
v Velikih Laščah tradicionalno organizirali nek večji dogodek, npr. sejem, po katerem
bi bili poznani,
 več naj bi se povezovali s Turizmom Ljubljana, delali na trženju enodnevnega turizma,
izletov po občini,
 Metka Starič je udeležencem razdelila in predstavila novo zgibanko, ki združuje 5
turističnih programov oz. ponudb z območja Velikih Lašč in Dobrepolja. Zgibanka je
sicer namenjena tujim in slovenskim individualnim gostom – povezali pa so se tudi s
TIC Ljubljana,
 podana je bila pobuda, kako bi lahko spodbudili posameznike k odpiranju prenočišč,
mogoče z razpisi, zagotavljanjem sredstev v proračunu.
___________________________________________________________________________

Seja je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

