OBČINA VELIKE LAŠČE

tel.: 01 781 03 70
fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
15. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v torek, 20. decembra 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, Ivan LEVSTIK (od 2. točke dnevnega reda dalje), Cirila
MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Opravičeno odsotni: Breda KOŠIR
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Suzana PETRIČ – občinska uprava, predstavnika JKPG, 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 15. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Soglasje k podpisu Sporazuma o sodelovanju pri zagotavljanju izvajanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
4. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma
dr. Janeza Oražma Ribnica
5. Sklep o ceni pomoči na domu
6. Odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2017 in Odlok o proračunu občine Velike
Lašče za leto 2018 – druga obravnava
7. Vloga za odkup zemljišča
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Poročilo župana

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
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Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 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, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora
ter odbor za finance.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora Tatjana Devjak je povedala, da so se vsi člani odbora sestali 5.
decembra. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so se vsi člani odbora sestali 30. novembra.
Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje
odbora.
Ivan Levstik je prišel na sejo.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se štirje člani odbora sestali 1.
decembra. 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 so se štirje člani odbora
sestali 30. novembra. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna
iz zapisnika seje odbora.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Soglasje k podpisu Sporazuma o sodelovanju pri zagotavljanju izvajanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda
Župan je povedal, da je sporazum potreben zaradi zagotovitve zakonite rešitve izvajanja
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na
območju občine Velike Lašče oziroma občin, ki niso ustanoviteljice izvajalca te javne službe,
Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.
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Predstavnik JKPG je povedal da je predmetni sporazum osnova za ureditev razmerij med
občinami ustanoviteljicami in občinami, ki niso kapitalsko udeležene v Javnem komunalnem
podjetju Grosuplje d.o.o. Na tej podlagi morajo slednje sprejeti še Odlok o izvajanju javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode oziroma ustrezen
koncesijski akt, s katerim bodo za izvajanje pravic in obveznosti v zvezi z izvajanjem
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
podelile neposredno koncesijo družbi Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o..
Po kratki predstavitvi sporazuma je sledila razprava, v kateri so sodelovali Ivan Levstik,
Jerica Tomšič Lušin, predstavnika JKPG, župan in Cirila Marinčič.
Predlog sklepa:
Občinski svet občine Velike Lašče daje soglasje k podpisu sporazuma o sodelovanju pri
zagotavljanju izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Zdravstvenega
doma dr. Janeza Oražma Ribnica
Župan je povedal, da je predstavnica ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma dr.
Janeza Oražma Ribnica, Veronika Vasič, podala odstopno izjavo za predčasno prenehanje
mandata, zato mora občinski svet Občine Velike Lašče v skladu s petim odstavkom 9. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list
RS, št. 117/08), ponovno imenovati svojega predstavnika. Predlagamo, da je to Barbara
Pečnik, ki je tudi prevzela zadolžitve s strani Veronike Vasič.
Sledila je kratka razprava v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Tatjana Devjak in župan.
Predlog sklepa:
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma Ribnica se razreši:
Veronika Vasič, Prhajevo 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma Ribnica se imenuje:
Barbara Pečnik, Male Lašče 103, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Sklep o ceni pomoči na domu
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik
kot izvajalec storitve pomoči na domu v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
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cen socialnovarstvenih storitev in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev pripravil predlog cene pomoči na domu.
Na podlagi predložene kalkulacije z dne 22.11.2016 bi znašala cena pomoči na domu za
uporabnika 4,55 Eur na uro, kar pomeni, da se doslej veljavna cena ne spreminja. Ekonomska
cena storitve pomoči na domu bi po novem znašala 15,86 Eur na uro (od sedaj veljavne cene
15,55 na uro je višja za 1,99%).
Po podatkih Inštituta za socialno varstvo je po stanju na dan 31.12. 2015 povprečna cena v
Sloveniji za uporabnika 5,04 Eur, celotna ekonomska cena pa 16,80 Eur.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme Sklep o ceni pomoči na domu.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2017 in Odlok o proračunu občine
Velike Lašče za leto 2018 – druga obravnava
Župan je spomnil, da so bile na prvem branju proračuna za leti 2017 in 2018 dane
določene pripombe oz. predlogi. S strani Roka Borštnika, da se zmanjšajo sredstva za Troblo
in da se odpre nova postavka za mladino. S strani podžupanje Tatjane Devjak je bil dan
predlog, da se povečajo sredstva za podružnično šolo Turjak ter predlog s strani Jakoba
Jakliča, da se povečajo sredstva za ceste. V času javne razgrnitve je prišla s strani Društva za
ohranjanje dediščine Gradež pobuda za financiranje (sanacija sušilnice sadja Gradež); s strani
župnije Velike Lašče pobuda, da se financira stekleni vetrolov pri cerkvi; s strani občinskega
odbora SD (Polone Cvelbar) pobuda, da se povečajo sredstva za občinske ceste (prioriteta
Rašica-Rob). Na štirih odborih pa so se dale naslednje pobude: da se povečajo sredstva za
ureditev mansarde v zdravstvenem domu, da se povečajo sredstva malega gospodarstva, da se
v načrt razvojnih programov doda tudi vodohran Podstrmec in s strani občinske uprave, da bi
vpeljali novo postavko nakup antikvariatnega gradiva (za odkup Trubarjevih del). Včeraj pa je
svetnik Srečko Knafelc poslal tudi amandma, o katerem se bo glasovalo kasneje.
Župan je nadalje povedal, da so se na prihodkovni strani spremenili predvideni prihodki od
najemnin za poslovne prostore. Pri odhodkih je župan povedal, da je delno upošteval predlog
Roka Borštnika za zmanjšanje odhodkov za Troblo in za medije. Sredstva so se povečala na
turistični infrastrukturi, na oskrbi z vodo, vpeljana je nova postavka za nakup knjižničnega
gradiva, za približno 100.000,00 EUR smo povečali sredstva za asfaltiranje cest. Za izgradnjo
podružnične šole in vrtca Turjak so se sredstva močno povečala v proračunu za leto 2018 in v
NRP-ju za leto 2019. Vse ostalo je ostalo enako. Za izgradnjo podružnične šole in vrtca
Turjak bi za polovico investicije vzeli kredit.
Župan je prebral amandma s strani Srečka Knafelca. V nadaljevanju pa je predstavil stroške
Troble, da bodo občani dobili pojasnila, glede na način predstavljanja stroškov občinskega
glasila s strani Roka Borštnika s prejšnje seje. Župan je predlagal, da svetniki amandmaja ne
sprejmejo.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Srečko Knafelc in župan glede izračuna stroškov za
občinsko glasilo.
V nadaljevanju je sledila razprava o medijih, v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Tatjana
Devjak in župan. V razpravi o povečanju oz. zmanjšanju sredstev na določenih postavkah ter
glede spodbujanja mladih pri koriščenju proračunskih sredstev pa so sodelovali: Rok
Borštnik, Jerica Tomšič Lušin, Suzana Petrič, Tatjana Devjak, Roman Jeglič in župan.
Jerica Tomšič Lušin je na koncu svetnikom razdelila NRP in povedala, da je prišlo do
tehničnega problema. Z investicijo asfaltiranje cest po občini bi kandidirali za sredstva po
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Zakonu o financiranju občin po 21. členu. Če kandidiramo z enoletno investicijo, mora biti
investicija tudi v NRP prikazana kot enoletna, zato je bil potreben popravek NRP.
Sledila je še razprava o stroških investicije izgradnje podružnične šole in vrtca Turjak med
Urošem Cento in županom.
Župan je dal na glasovanje amandma Srečka Knafelca, ki se glasi:
- sredstva za občinsko glasilo (postavka 04002) naj se zmanjša za 5.000,00 EUR,
- predstavitev občine preko medijev (postavka 04003) naj se zmanjša za 5.000,00 EUR,
- pravno zastopanje občine (postavka 04008) naj se zmanjša za 1.500,00 EUR
in naj se na račun teh 11.500,00 EUR poveča postavka 13002 cestni promet in infrastruktura
za namen rekonstrukcije in adaptacije s pripisom asfaltiranje vaške ceste od Doma veteranov
v razdalji 75 metrov.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov (Roman Jeglič in Polona Cvelbar nista glasovala)
PROTI – 6
ZA – 3 svetniki (Rok Borštnik, Srečko Knafelc, Uroš Centa)
Amandma ni sprejet.
Sledilo je glasovanje o proračunu občine in NRP.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o proračunu občine Velike Lašče za leti 2017 in 2018 ter načrt
razvojnih programov za obdobje 2017 do 2021.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 2 (Rok Borštnik, Srečko Knafelc)
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Vloga za odkup zemljišča
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občan na dražbi kupil nepremičnino in
naknadno ugotovil, da objekt nima pridobljenega gradbenega dovoljenja, zato je pristopil k t.i.
legalizaciji. Po pridobitvi vseh soglasij je na Upravno enoto Ljubljana vložil vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja. Z UE Ljubljana so sporočili, da znaša obstoječi najmanjši odmik od
urejene parcelne meje zemljišča 4032/9 k.o. Turjak 0,13 m, kar pa je v nasprotju s
prostorskim aktom. Ta v 3. točki 43. člena določa, da »Stavbe, vključno z balkoni, morajo biti
od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 1,5 m«. Pooblaščenec investitorja ugotavlja, da je
verjetno edina možnost, da investitor pridobi gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt, taka, da
od občine kot lastnika zemljišča z javno potjo, odkupi del zemlje in s tem zadosti pogojem iz
prostorskega akta.
Da bo parcela št. 2093/26 k.o. Velike Lašče lahko predmet pravnega prometa, je na njej
potrebno ukiniti javno dobro.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Ivan Levstik in Jakob Jaklič.
Predlog sklepa:
Občinski svet se strinja s parcelacijo parcele št. 4032/9 k.o. Turjak in odkupom
novonastale parcele v izmeri 22 m2. Da bo novonastala parcela lahko predmet pravnega
prometa, bo na njej potrebno ukiniti javno dobro.
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Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Župan je najprej podal odgovor na vprašanje Polone Cvelbar iz prejšnje seje OS,
glede gradnje železniške proge. Država je sanirala progo od Grosupljega proti Kočevju,
pripravili so tudi projekte. Kako so urejeni nadvozi čez železniško progo je načeloma stvar
občin. V skladu s pripravljenimi projekti se bodo sanirali tudi prehodi, nekateri se bodo
ukinili, drugi elektrificirali. V naši občini se bo kar nekaj prehodov ukinilo. Ohranil se bo
prehod na železniški postaji, kjer bodo tudi zapornice. Prehod v Prilesju se je že ukinil. V tem
primeru smo skupaj z železnicami sofinancirali drugačen dostop do zemljišč. Predvideva se
tudi zapora prehoda čez progo pri Martinkovem kozolcu. Na račun zaprtja tega prehoda smo
dobili kar 80% sofinanciranje nadvoza nad železniško progo v Dolnjih Retjah. Z izgradnjo
tega nadvoza je vsem lastnikom omogočen dostop do njihovih parcel, tudi z večjimi vozili.
Sicer bomo s strani občine še vedno poskušali vztrajati pri ohranitvi tega prehoda. Vendar
imajo pravila, v skladu s katerimi naj ne bi bilo prehodov na tako majhnih razdaljah. Bistveno
je, da je dostop vsem omogočen.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da so s tem nadvozom nad železniško progo
normalno cestno povezavo dobili tudi s kamioni. Na drugo stran proge je 20 stanovanjskih
objektov in ena večja kmetija… Cestna povezava tako ni omogočena oz. zagotovljena le
lastnikom gozdov, ampak tudi obema naseljema oz. njenim prebivalcem.
Župan je povedal, da je bilo nekaj vprašanj glede zdravstva zastavljenih tudi s strani
Tine Kadenšek. Vprašanja smo posredovali v ZD Ribnica, tako da bomo odgovore podali na
naslednji seji.
Ivan Levstik je dal pobudo, da odbor za komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja
v zadevah, ki se tičejo lokalnih zadev, s seboj vzamejo tudi predstavnika krajevnega odbora
(predvsem odmera cest, odkup zemljišč).
Dalje je dal pobudo, da bi bili oglasi v Trobli za gospodarstvenike iz naše občine za 50%
ceneje. Prav tako je predlagal, da ko se potrjuje plan za gozdne ceste, ki ga izdelajo gozdarji,
naj bi ga obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter da se v Trobli
objavljajo tudi povzetki sej odborov in komisij.
Rok Borštnik je povedal, da je v zimskih mesecih na Igu opazil kako pometajo oz.
čistijo pesek s pločnikov. Dal je pobudo, da bi jih počistili tudi delavci režijskega obrata v
naši občini, predvsem v Velikih Laščah in Turjaku, kjer je največ pločnikov. Zanimalo ga je
kdaj lahko to pričakuje.
Župan je odgovoril, da bo to informacijo preveril in če je na pločnikih res pesek, smo
ga dolžni očistiti. Delavci režijskega obrata bodo o tem obveščeni.
Cirila Marinčič je povedala, da občani povedo, da v Trobli berejo le o dolžnostih
ljudi, ki živijo ob cestah, nikjer pa ni nič navedeno o obveznostih službe, ki pluži. Včasih plug
zasuje dovozno pot, starejši ljudje, pa to težko sami očistijo.
Župan je poudaril, da je zimska služba v naši občini zelo zahtevna, čistiti je potrebno
180 km poti. Za dovozne poti in dvorišča pa mora poskrbeti vsak sam.
Tatjana Devjak je povedala, da je od župana Dobrepolja izvedela, da bomo dobili
obvoznico, ki bo dobra rešitev tako za Velike Lašče kot za Dobrepolje. Župana sprašuje kaj
ve o tem.
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Župan je povedal, da potekajo sicer pogovori o obvoznici, ki bi potekala od Retij
mimo Ponikev in prišla ven na Turjaku. Gre zgolj za razmišljanja, ni pa še realnih pobud s
strani države.
Uroš Centa je povedal, da občani letos pogrešajo drsališče v Turjaku. Dal je pobudo
zanj za naslednje leto.
Župan je povedal, da je v planu za naslednje leto. Pogovarjal se je z Elektrom
Kočevje, kateri bodo postavili novo napeljavo, da bodo odjemna mesta bližje igrišču. Tako
bomo prihranili kar nekaj sredstev. Treba bo določiti upravljavca tega drsališča.
Jakob Jaklič je dal predlog, da so lastniki sosednjih zemljišč obveščeni o delih, ki se
izvajajo s strani občine.
Tina Kadenšek je opazila, da je občina v Robu in na Rašici na parkirišču postavila
avtobusna postajališča. Zanimalo jo je ali je predvideno postajališče tudi v Malih Laščah in na
Rašici ob državni cesti oz. ali je to sploh mogoče.
Župan je odgovoril, da zaenkrat to ni mogoče, saj ima država svoje standarde.
Polona Cvelbar je pohvalila, da so bili pri izdelavi pešpoti od Velikih Lašč do Malih
Lašč vsi lastniki sosednjih parcel o tem obveščeni. Ljudje so s potjo izredno zadovoljni.
Župan se je gospe Cvelbar in gospodu Puclju zahvalil za sodelovanje pri izvedbi
projekta.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za sodelovanje. Glede gradu Turjak in pisanja v
nekaterih časnikih o tem, je povedal, da je Ministrstvo za kulturo v tem letu trikrat objavilo
razpis za najem gradu Turjak. Pozval je tiste, ki imajo podjetniško iniciativo, da se razpisom
odzovejo.
Svetnikom je zaželel srečno novo leto in jih povabil na Božično novoletni koncert.
Seja je bila zaključena ob 20.00.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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