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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 07. marca 2018 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Rok BORŠTNIK, Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Ivan LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Opravičeno odsotna: Breda KOŠIR
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Nika PEROVŠEK – občinska uprava, Roman VIRŠEK – občinska uprava, Maja PERME –
predstavnica JKPG d.o.o., Tomaž RIGLER – predstavnik JKPG d.o.o., Marko BELAJ –
koncesionar za vodovodni sistem, Marko ZAKRAJŠEK – koncesionar za pokopališko
dejavnost, 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 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 6. dopisne seje
2. Poročilo odborov
3. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
4. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem za leto 2017, plan dela za leto 2018 ter
sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine
Velike Lašče
5. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2017 in plan dela za
leto 2018
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje VP25/1- območje za proizvodne dejavnosti – 3
7. Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v občini Velike Lašče
8. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
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Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 6. dopisne seje
Župan je povedal, da na zapisnika ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njuno potrditev.
Rok Borštnik je dal pripombo, da se je že večkrat zgodilo, da je imel občinski svet
dopisno sejo, takoj naslednji teden pa že redno sejo. Povedal je, da bi se morali temu, če je
mogoče, v bodoče izogibati, saj svetniki pri dopisni seji o določenih temah ne morejo
razpravljati.
Župan se je sicer strinjal s pripombo ampak pojasnil, da v določenih primerih terminov
ni mogoče drugače uskladiti.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
Zapisnik je potrjen.

Rok Borštnik ni glasoval.
PROTI – nihče

Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbor za družbene dejavnosti,
statutarno pravna komisija, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se vsi člani odbora v tem času sestali
dvakrat. Prvič 14. februarja, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda in drugič 5. marca, ko
so obravnavali pet točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz obeh zapisnikov sej
odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora Tatjana Devjak je povedala, da so se vsi člani odbora sestali dne 6.
marca, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika
seje odbora. Svetnike je seznanila še z vsebino odgovora na dopis, ki je bil v zvezi z
nudenjem nujne medicinske pomoči poslan na Ministrstvo za zdravje.
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ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Ivan Levstik je povedal, da so se štirje člani odbora sestali dne 5.
marca, ko so obravnavali pet točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednica komisije Tina Kadenšek je povedala, da so se štirje člani komisije sestali
dne 5. marca, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je povedala, da sta se dve članici komisije
sestali pol ure pred sejo in obravnavali eno točko dnevnega reda, njena vsebina pa je razvidna
iz zapisnika seje odbora.
NADZORNI ODBOR
Peter Indihar je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 15. februarja in opravili
pregled. Vsebina pregleda in njegovi zaključki so razvidni iz zapisnika seje odbora.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Rok Borštnik, Jerica Tomšič Lušin in
župan Anton Zakrajšek.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike
Lašče
Maja Perme je povedala, da z vsakoletno pripravo elaboratov ne le zadostijo določbam
uredbe, ki to od njih zahteva, ampak tudi skušajo cene uskladiti novim predračunskim
stroškom oz. se jim čim bolj približat. S tem elaboratom ni predvidenih bistvenih sprememb,
cene pa se tokrat usklajujejo malenkost navzdol.
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za
oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno
skupnost. Po uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen
izvajanja storitev javne službe in ga predloži občinskemu svetu v potrditev. Uredba o
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja je na področju
izvajanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
opredelila, da je storitev čiščenja greznic oz. MKČN obvezna gospodarska javna služba, ki se
uporabnikom zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške izvajanja
storitev povezanih z greznicami in MKČN v EUR na m3 opravljene storitve, za katero se šteje
količina dobavljene pitne vode in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture in se
uporabnikom zaračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera.
V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala Ivan Levstik in Maja Perme.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o določitvi višine cen storitev
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
Sklep je sprejet.

Ivan Levstik ni glasoval.
PROTI – nihče
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___________________________________________________________________________
Ad 4. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem za leto 2017, plan dela za leto
2018 ter sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na
območju občine Velike Lašče
Marko Belaj je povedal, da si je družba Vodokomunalni sistemi d.o.o. tudi v letu 2017
prizadevala, da je oskrba s pitno vodo čimbolj nemoteno potekala, da so se okvare na
vodovodnem sistemu odpravile v najkrajšem času. Svetnike je seznanil z obnovami, ki so
potekale v preteklem letu: obnova odseka cevovoda Podulaka, namestitev hidrantov in hišnih
priključkov, obnova cevovoda na sistemu Boštetje, pa v vasi Bane proti Zgončam, sanacija
cevovoda v vasi Naredi, zamenjava cevovoda proti Kališčem, obnova in povečanje cevovoda
na Stritarjevi ulici, namestitev nadzemnega hidranta in obnova hišnih priključkov, sanacija
vodohrana Ulaka, obnova notranjosti objekta Uzmani, namestitev luči in električne napeljave.
V letu 2017 je bilo na cevovodih odpravljenih 44 večjih okvar, na hišnih priključkih 56 okvar
ter na črpališčih in vodohranih 27 okvar. Opravljali so redne terenske meritve vode, odvzetih
je bilo skupaj 52 vzorcev. V nadaljevanju je predstavil še plan sanacij: obnova odseka
cevovoda Mohorje-Rupe, cevovod proti Kališčam, obnova zunanjosti Vodohrana Uzmani,
obnova cevovoda Mala Slevica, sanacija opornega zidu na vodohranu na Ločniku, sanacija
cevovoda na Gradežu. Potem je predstavil še elaborat. Glede na izračun bi se cena vode za
gospodinjstva povišala za 0,3 cente.
Župan je dodal, da je poročilo in elaborat že obravnaval in potrdil odbor za komunalo.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Marko Belaj, Cirila Marinčič
in župan Anton Zakrajšek. Rok Borštnik je dal pobudo za nakup agregata, v primeru če bi bili
dalj časa brez električne energije, da ne bi ostali brez vode.
Predlog sklepa:
Potrdi se letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem za leto 2017, plan dela za leto
2018 ter sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na
območju občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2017 in plan
dela za leto 2018
Marko Zakrajšek je povedal, da so se pri realizaciji plana za leto 2017 osredotočili na
dve investiciji, ki so jih planirali že v prejšnjih letih, pa jih zaradi premajhnih prihodkov niso
realizirali. Vodilo jim je bila tudi varnost obiskovalcev, zato so tu porabili več sredstev od
planiranih (postavili so več ograje, kot je bilo prvotno planirano). Obnovo osrednjega križa na
pokopališču v Velikih Laščah so zaradi pomanjkanja sredstev premaknili v naslednje leto,
tako tudi obnovo tlakovanih poti. Leta 2017 so v upravljanje prevzeli tudi pokopališče
Dvorska vas. V letu 2018 je v planu tudi postavitev zabojnika za pesek.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Marko Zakrajšek, Tatjana Devjak, Ladka
Deterding, Tina Kadenšek, Ivan Levstik in župan Anton Zakrajšek.
Predlog sklepov:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2017 in plan investicij za leto 2018 za pokopališča
Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas.
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Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP25/1- območje za proizvodne dejavnosti – 3
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so svetniki na prejšnji seji sprejeli dva
ugotovitvena sklepa: eden se je nanašal na občinski podrobni prostorski načrt, drugi pa na
občinski prostorski načrt. Glede na to, da se spremembe nanašajo na posamičen poseg v
prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovane prostorske ureditve, se na podlagi 61b. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07,
70/08, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14) spremembe in dopolnitve odloka o OPPN
izvedejo po kratkem postopku s smiselno uporabo 53.a člena ZPNačrt. Spreminja se izključno
tretji odstavek 10. člena, prva alineja. Prej se je ta glasila, da so v Odloku o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne
dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek 3/09, 3/16, 3/17) v
funkcionalnih enotah F1 in F2 poleg poslovnih in skladiščnih dejavnosti dovoljene še
trgovske, gostinske in druge storitvene dejavnosti. S spremembami in dopolnitvami (v
nadaljevanju SD OPPN – 3) se predlaga, da se v funkcionalnih enotah F1 in F2 kot dopustna
dejavnost določi tudi »zdravstvena dejavnost«. Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN se
nanašajo na prostorsko ureditvene pogoje, ki niso takšne narave, da bi terjale sodelovanje
nosilcev urejanja prostora ali da bi zaradi njih bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Ugotovitveni sklep iz prejšnje seje OS nadgrajujemo z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP25/1območje za proizvodne dejavnosti – 3.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Tatjana Devjak, Jerica
Tomšič Lušin, Jakob Jaklič in župan Anton Zakrajšek.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP25/1-območje za proizvodne dejavnosti –
3.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
________________________________________________________________________
Ad 7. Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v občini Velike Lašče
Nika Perovšek je povedala, da občina vsako leto, skladno z veljavnim Odlokom o
proračunu občine objavi javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini
Velike Lašče. Zaradi lažjega in preglednejšega vodenja celotnega postopka delitve
proračunskih sredstev, bo postopek v bodoče voden v skladu s sprejetim Pravilnikom o
sofinanciranju obnove sakralnih objektov v občini Velike Lašče. Z njim se določajo namen,
upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje obnove sakralnih objektov na
območju občine Velike Lašče. Na ta način Občina Velike Lašče spodbuja obnovo,
vzdrževanje in ohranjanje sakralne dediščine. Pravilnik sta pregledala in dala nanj pripombe
tako statutarno pravna komisija kot tudi odbor za družbene dejavnosti.
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Tatjana Devjak je še dodala, da so na podlagi simulacije znižali točkovanje iz 50 na 25
pri postavki financiranja v preteklih treh letih.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Polona Cvelbar, Tatjana Devjak, Jerica
Tomšič Lušin in Nika Perovšek.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v občini
Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana odbora za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Ladka Deterding je povedala, da je umrl Anton Benjamin Strah, ki je bil tudi član
odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Včeraj do 12. ure so svetniki lahko predlagali
novega kandidata. Mandatna komisija je ugotovila, da sta do roka prispela dva predloga.
Občinski odbor Socialnih demokratov Velike Lašče je predlagal Janeza Lukančiča, svetniška
skupina Slovenske demokratske stranke pa Darka Ivanca. Komisija je predlagala tajno
glasovanje, glede na to, da sta predloga dva, izbere pa se le enega kandidata.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče ugotovi prenehanje članstva Antona Benjamina
Straha kot zunanja člana odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog mandatne komisije, da se opravi tajno glasovanje.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlog je sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog volilne komisije: Tatjana Devjak, Uroš Centa in Rok
Borštnik.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlog je sprejet.
Sledilo je tajno glasovanje. Uroš Centa je sporočil rezultat. Glasovalo je 11 svetnikov. Janez
Lukančič je dobil 5 glasov, Darko Ivanec pa 6.
Sprejet sklep: za člana odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenuje Darko
Ivanec, Pušče 3a, 1315 Velike Lašče.
6

___________________________________________________________________________
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar daje pobudo, da bi v naslednji proračun dali tudi sredstva za obnovo
druge kulturne dediščine. Zaprosila je za podatek koliko turistične takse je bilo prejete v
prejšnjem letu.
Župan je povedal, da bo ta podatek razviden iz zaključnega računa.
Uroš Centa je vprašal, kako napreduje projekt podružnične šole na Turjaku.
Župan je odgovoril, da bo o tem več povedanega na naslednji seji, sam pa bo o tem
poročal pri naslednji točki.
Ladka Deterding je izrekla javno pohvalo Janezu Oblaku, ki je prostovoljno skidal
pločnik na Stritarjevi cesti.
Rok Borštnik je svetnikom prebral zaključek odgovora Ministrstva za zdravje na naše
vprašanje glede nudenja nujne medicinske pomoči z reševalnimi vozili v naši občini,
natančneje v naselju Prilesje. Po njegovem mnenju odgovor zahteva naš odziv in ne le
pasivnega spremljanja. Predlagal je odgovor v smislu, da z vzpostavitvijo nove mreže
dispečerske službe pohitijo oz. nam povedo datum do katerega bo to vzpostavljeno.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Ladka Deterding, Tatjana Devjak, Jerica
Tomšič Lušin, Rok Borštnik in župan Anton Zakrajšek. Vsi so se načeloma strinjali z Rokom
Borštnikom, vendar ne pričakujejo odgovora. Strinjali so se s tem, da občina pripravi poziv za
dopolnitev njihovega odgovora.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Poročilo župana
Župan je svetnike seznanil s tem, da je bil strošek za letošnjo sezono zimske službe
planiran na 125.000,00 EUR, pa smo trenutno že na 250.000,00 EUR. Zato je nujno potreben
rebalansa proračuna, ki ga bomo sprejemali na naslednji redni seji, predvidoma v sredini
meseca aprila. Dalje je župan svetnike seznanil, da je imel z nekaterimi starši sestanek glede
projekta izgradnje nove podružnične šole na Turjaku. Povedal je, katere vse aktivnosti so bile
od leta 2016 dalje že izpeljane v to smer: nakup zemljišča, idejna zasnova, usklajevanje z
Ministrstvom za šolstvo in šport, izdana je bila naročilnica za projektiranje, le-to je že
zaključeno, v letošnjem letu je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, …).
Enkrat smo bili že pozvani na dopolnitev vloge. Tako, da je omenjeni projekt v teku. Potrebno
bo izvesti še aktivnosti v zvezi z rušitvijo objekta, ki stoji na parceli v Turjaku. Takoj, ko bo
izdano gradbeno dovoljenje, gremo v razpis za izbiro izvajalca.
Svetnike je seznanil, da bo naslednja seja izredna in sicer v torek 13. marca 2018.
Njena vsebina pa bo opredelitev občinskega sveta do kandidatk za ravnatelja OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče.

Seja je bila zaključena ob 19.45.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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