OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

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

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 21. marca 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING, dr. Tatjana
DEVJAK, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR,
Jakob JAKLIČ, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR.
Župan: dr. Tadej MALOVRH.
Opravičeno odsotni: Srečko KNAFELC, Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Stane Stopar, Tatjana Vozlič - predstavnika JKP Grosuplje, Marko BELAJ – koncesionar za
vodovod, Marko ZAKRAJŠEK – koncesionar za pokopališko dejavnost, predstavnik kabelske
TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan dr. Tadej Malovrh.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Predlog dnevnega reda seje:
1. Potrditev zapisnika 3. redne 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, plan dela za leto 2019 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 2018 in plan dela za
leto 2019
6. Imenovanje komisije za priznanja in odlikovanja
7. Sklep o ureditvi meje med občino Velike Lašče in občino Dobrepolje
8. Sklep o ureditvi meje med občino Velike Lašče in občino Grosuplje
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica
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10. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
11. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2019 – 2. obravnava
12. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2019
13. Letni program športa Občine Velike Lašče za leto 2019
14. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
15. Poročilo župana
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
Ad 1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
Župan je predlagal potrditev zapisnika 3. redne seje, glede na to, da nanj ni bila dana nobena
pripomba.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje.
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 komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance ter odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Rudolf Rupar je poročal, da se je vseh pet članov na seji sestalo 7.
marca, kjer so obravnavali osem točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Dr. Tatjana Devjak, predsednica odbora za družbene dejavnosti je povedala, da so se
vsi člani odbora sestali dne 6. marca, ko so obravnavali štiri točke dnevnega reda, njihova
vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Peter Indihar je povedal, da so se vsi člani odbora sestali dne 6.
marca in obravnavali štiri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
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ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora Ladka Deterding je povedala, da so se vsi člani odbora sestali 28.
februarja, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
Ad 3. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike
Lašče
Predstavnica koncesionarja JKP Grosuplje, Tatjana Vozlič je povedala, da v Občini Velike
Lašče opravljajo storitve, ki so povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami. Ta javna služba obsega praznjenje pretočnih, nepretočnih greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav. Praznjenje greznic se izvaja enkrat na tri leta, praznjenje do 6
m3 blata iz prvega usedalnika pretočne greznice je zajeto v redno ceno storitve, dodatna
praznjenja so posebej plačljiva. Male komunalne čistilne naprave se praznijo 2x na tri leta,
drugo praznjenje je po naročilu uporabnika. Obdelava blata iz pretočnih in nepretočnih
greznic ter komunalne čistilne naprave se čisti na centralni čistilni napravi v Grosuplju. Javna
služba poleg tega obsega tudi pregled malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na tri leta. O
tem JKPG tudi poroča na ARSO. JKPG skupaj z občino pripravlja program izvajanja javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (za štiriletno obdobje 2017-2020). Na
položnicah JKPG je obračunana tudi okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda. Ta dajatev
se zaračuna v imenu in na račun Občine Velike Lašče. Poleg tega JKPG sodeluje pri
koordinaciji in pripravlja osnutke odlokov odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda na območju občine, s pripadajočimi tehničnimi pravilniki. Sama služba obsega tudi
izdajanje mnenj in soglasij k projektnim rešitvam ter svetovanje uporabniku. Pri izvajanju
službe je potrebno spremljati veljavno zakonodajo, obveščati uporabnike in konstruktivno
sodelovati z občino. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži občinskemu svetu v potrditev.
Osnova za pripravo elaborata je poslovni načrt JKPG za leto 2019. Na položnici so
predstavljene tri postavke, ki se nanašajo na storitve povezane z greznico in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami: izvajanje storitev praznjenja greznic/MKČN, omrežnina
in okoljska dajatev za odpadne vode. Predlagana podražitev v povprečnem gospodinjstvu, ki
porabi 16 m3 vode, bo znašala 1,34 EUR na mesec.
V razpravi glede podražitve cene so sodelovali: Rudolf Rupar, mag. Polona Cvelbar, Tatjana
Vozlič, Jakob Jaklič in župan.
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,
PROTI – nihče
Sklepa je sprejet.
Ad 4. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem, plan dela za leto 2019 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
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Marko Belaj, koncesionar za vodovodni sistem je povedal, da Uredba o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v
celoti določa metodologijo za izračun cen komunalnih storitev, ki so jo upoštevali pri pripravi
predloga. Elaborat je dokument oblikovanja cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju občine. Potrjeni elaborat, ki ga sprejme občinski svet, se vsako leto pošlje
pristojnemu ministrstvu. Uredba, ki velja od 1. 1. 2013, določa natančna merila za
oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnost spremljanja in nadzora cen na lokalno
skupnost. Izračunana cena vodarine in omrežnine za leto 2019 odstopa manj od 10% od
potrjene in obračunske cene v letu 2018. Zato v skladu s 3. odstavkom 6. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, popravek cen ni potreben. Zato občinskemu svetu predlaga, da se cena
vodarine in omrežnine za leto 2019 ne spreminja.
V nadaljevanju je Rudolf Rupar, kot predsednik odbora za komunalo povedal, da se je odbor
na svoji seji strinjal, da cena vodarine in omrežnine za leto 2019 ostane nespremenjena.
Tatjano Devjak je še zanimalo ali je cena vode po občini enotna ali ne. Marko Belaj je
odgovoril, da je enotna, kot mora biti po omenjeni uredbi.
Predlog sklepa:
Potrdi se letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem za leto 2018, plan dela za leto
2019 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 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2018 in plan
dela za leto 2019
Marko Zakrajšek, koncesionar za pokopališko dejavnost, je povedal, da so bili
prihodki v višini 21.046,83 EUR. Prenos iz leta 2017 je bil v višini -816,01 EUR, odhodki pa
so znašali 20.145,40 EUR. Razlika med prihodki in odhodki znaša 85,42 EUR. Pri odhodkih
je izpostavil investicije, ki so bile izvedene: na pokopališču v Velikih Laščah obnova križa,
obnova tlakovanih poti še ni bila izvedena. Zato je ta postavka prenesena v plan dela za leto
2019. Lani je bil s strani svetnice Tatjane Devjak podan predlog, da se na pokopališču za
obiskovalce namestita dve klopi. To je bilo financirano s strani grobarine. V Robu je bila
planirana zasaditev površin med starim in novim obzidjem. Na pokopališču Turjak je bila
planirana varovalna ograja. Izvedena je bila tako, da opravlja dve funkciji, kot klop in
varovalna ograja. Na pokopališču Zgonče in Lužarji v letu 2018 ni bilo planiranih nobenih
investicij. Na pokopališču Dvorska vas so kupili umivalnik in namestili vodomer ter postavili
boks za pesek, ki stoji ob vhodu. Na pokopališču Lužarji in Zgonče naj bi en del pred
pokopališčem asfaltirali. Zataknilo se je pri pridobivanju soglasij, saj je en del zemljišča pred
pokopališčem na Lužarjih v privatni lasti. Zato s temi deli tudi na pokopališču Zgonče niso
nadaljevali. Kar se tiče plana dela za leto 2019 je v Velikih Laščah v planu obnova tlakovanih
poti, na pokopališču Rob nakup in montaža dodatnih luči pri vežici ter nakup klopi za
pokopališči Zgonče in Lužarji.
V razpravi so sodelovali: Rudolf Rupar, Matjaž Hočevar, Tatjana Devjak, Marko Zakrajšek in
Ladka Deterding. Svetniki so pohvalili delo koncesionarja.
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Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2018 in plan investicij za leto 2019 za pokopališča
Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 6. Imenovanje komisije za priznanja in odlikovanja
Župan je povedal, da za imenovanje te komisije ni bila dana nobena pobuda oz.
predlog, zato je predlagal, da to funkcijo opravlja kar komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Po razpravi, ki je sledila, so se svetniki strinjali, da se sklepu doda še besedilo, da komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja funkcijo komisije za priznanja in
odlikovanja cel mandat.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep, da v mandatu 2018-2022, funkcijo
komisije za priznanja in odlikovanja opravlja komisija za mandatna vprašanja volitve
in imenovanja.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 7. Sklep o ureditvi meje med občino Velike Lašče in občino Dobrepolje
Župan je povedal, da je podlaga za to, množično vrednotenje nepremičnin in da so
nepremičnine včasih na teh mejnih delih »nerodno« razdeljene. Zgodi se, da ima lastnik nekaj
nepremičnin znotraj ene občine, del nepremičnin, pa znotraj druge občine.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da iz Občine Dobrepolje že vrsto let prihaja pobuda, da bi
prvi dve hiši v začetku naselja Ponikve, spadali v območje Občine Dobrepolje. Trenutno sta
namreč na ozemlju Občine Velike Lašče. Po drugi strani pa imamo na ozemlju Občine Velike
Lašče na Rimski ulici »zajedo« gozdnih zemljišč, ki ležijo na območju Občine Dobrepolje.
Gre za obojestranski interes, da se meja drugače uredi. Glede na pripravljen predlog, ki ga je
potrdil tudi Občinski svet Občine Dobrepolje, gre za nekaj m2 razlike v korist Občine
Dobrepolje. Prvi rok za ureditev meje, ki ga je postavila Geodetska uprava, je bil 31. januar
2019. Potem pa je bil za vse občine podaljšan do konca meseca marca.
Župan je dodal, da so bili o vsem tem obveščeni tudi lastniki ter so vsi s predlogom
zadovoljni.
V razpravi so sodelovali: Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, Tatjana Devjak, Matjaž Gruden
in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme SKLEP o potrditvi predloga sprememb
občinske meje med občinama Velike Lašče in Dobrepolje.
Glasovanje:
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Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Sklep o ureditvi meje med občino Velike Lašče in občino Grosuplje
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da gre tukaj za manjše površine in sicer tik ob
naselju v Škocjan. Tukaj so lastniki zemljišč že imeli težave in so na občino Velike Lašče
zaprosili za širitev območja poselitve. Objekti so tukaj že obstajali in če so jih želeli malo
razširit, je bil to velik problem. Tukaj gre za dva stanovanjska objekta in pomožno poslopje.
Ker v tem primeru zemljišča daje le Občina Velike Lašče, gre predlog za ureditev meje po
meji zazidljivosti. V gradivu pa so svetniki dobili tudi številke parcel, ki bodo prešle v
območje občine Grosuplje. Župan je dodal, da so lastniki tudi v tem primeru seznanjeni. S
tem se zaokroži naselje Škocjan.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Gruden, Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, Rudolf Rupar in
župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme SKLEP o potrditvi predloga sprememb
občinske meje med občinama Velike Lašče in Grosuplje.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Župan je povedal, da je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda prejšnje seje, ker
ostale občine med seboj niso bile usklajene. Gre za to, da se pripravi javni razpis za novega
direktorja zdravstvenega doma. Pogoji so tokrat določeni širše. Predlagatelj želi uskladiti
določbo 16. člena, ki določa pogoje za imenovanje kandidata za direktorja z določbo 29. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom iz 14. člena
Ustave Republike Slovenije, ki določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake
človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo…
Veljavni odlok namreč omejuje pogoje za imenovanje direktorja zavoda le na osebe, ki
izpolnjujejo pogoj univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri, kar je v nasprotju z že citiranim
29. členom zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da mora imeti direktor zdravstvenega
doma visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. Predložena sprememba
odloka to omejitev odpravlja. Skladno z določbo 4. odstavka 29. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti omogoča delitev poslovne funkcije od funkcije strokovnega vodenja za primer, ko
je za direktorja izbrana oseba, ki sicer nima visoke izobrazbe ustrezne zdravstvene smeri in
najmanj pet let delovnih izkušenj.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da morajo besedilo odloka vse občine ustanoviteljice
sprejeti v enakem besedilu. Predlagana je obravnava po hitrem postopku zato, da bi bil tudi
razpis čimprej objavljen.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
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Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 10. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Župan je povedal, da bo v novem občinskem glasilu objavljen razpis za predloge oz.
pobude za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu. ZUrep-2, ki
se je začel uporabljati 1. junija 2018, pa v 109. členu določa, da občina lahko predpiše takso
za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu, ter da plačilo takse ne
zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti
pobude z vidika njene skladnosti s temelji urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine
in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Določeno je še, da je plačilo takse pogoj
za obravnavo pobude, in da višina takse znaša za posamezno pobudo med 50 in 300 eurov,
odvisno od tega, ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora in od
potrebe po obravnavi pobude glede na pravne režime ter v postopku celovite presoje vplivov
na okolje. Naš predlog je taksa v višini 60% predpisane takse. Takse naj bi bile tudi izkaz
resnosti predlagatelj, deloma bodo pokrile tudi stroške dela.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da imamo dve različni taksi, eno za spremembo osnovne
namenske rabe prostora in drugo za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora. Pobude
za spremembo namenske rabe iz stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče, so takse proste.
Taksa velja le za zaokroženo celoto. Plačilo takse še nič ne zagotavlja, da bo pobuda uspešno
rešena.
V razpravi so sodelovali: Rudolf Rupar (kot predsednik komunalnega odbora se ni strinjal s
predlagano višino takse, predlagal je, da se pri taksi upošteva velikost parcele), Jerica Tomšič
Lušin (s predlogom komunalnega odbora se občinska uprava in pripravljavci prostorskih
aktov ne strinjajo), Jakob Jaklič, Peter Indihar, Rudolf Rupar in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme ODLOK o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 7 svetnikov.
ZA – 5 svetnikov,
Sklep je sprejet.

Tatjana Devjak, Rudolf Rupar in Jakob Jaklič ne
glasujejo.
PROTI – 2 (Matej Rupar, Katarina Gačnik)

Ad 11. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2019 – 2. obravnava
Župan je svetnike seznanil z dvema predlogoma občanov, ki sta v okviru javne
razprave prišla na občino. Prvi je, da se iz postavke 18071 (veterani vojne RS) sredstva iz
4000 Eur zmanjšajo na 3000 Eur in se povišajo sredstva na postavki 18072 (dejavnost
različnih društev). Drugi predlog je bil bolj vprašanje in sicer, da na postavki 18084 (program
športa) ni predvidenih nič sredstev; za asfaltiranje so predvidena sredstva, ni pa določeno za
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katere ceste gre; za kaj bodo uporabljena sredstva, ki bi morda ostala od cone Ločica;… Na
nekaj vprašanj je bil podan pisni odgovor, na druge je odgovoril župan.
V nadaljevanju je župan predstavil še tri prejete amandmaje. Prvi je bil podan s strani SLS
(Peter Indihar) in sicer za 5000 Eur bi povečali sredstva na postavki 11006 (male
aglomeracije, obnova poljskih poti in gozdnih vlak) in jih na postavki 14015 (mobilni
turistični objekt) zmanjšali za 3000 Eur in na postavki 17014 (kozolec, Trubarjeva domačija
TIC) za 2000 Eur. Župan je povedal, da se zna zgoditi, da omenjenih dveh objektov ne bomo
mogli zgraditi, če bomo na njunih postavkah zmanjšali sredstva. Kar ne bi bilo dobro za
začrtano turistično prepoznavnost naše občine. Glede obnove poljskih poti pa je dodal, da bi
od tega morala imeti korist tudi občina in občani, ne le lastniki zemljišč. Župan je predlagal,
da se ta amandma ne sprejme.
V razpravi so sodelovali: Peter Indihar, ki je podal obrazložitev amandmaja, Jerica Tomšič
Lušin, Tatjana Devjak in župan.
Sledilo je glasovanje o amandmaju.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 4 svetniki (Peter Indihar, Tatjana Devjak, Rudolf Rupar, Jakob Jaklič)
PROTI – 6
Amandma ni sprejet.
V nadaljevanju je župan predstavil amandmaja, ki ju je vložil Jakob Jaklič. 1.amandma:
Rašica še nima povezave z čistilno napravo, zato je predlagal, da se nabavi mobilno čistilno
napravo, ki stane okrog 80.000 Eur. Ko bi bila povezava še z ostalo kanalizacijo iz Velikih
Lašč, Malih Lašč in Rašce, pa bi jo lahko potem prestavili drugam.
Župan je povedal, da bi počakal s čistilno napravo na Rašici, dokler ne dobimo celotnega
projekta za ureditev kanalizacije Velike Lašče. V tem proračunu imamo sredstva namenjena
izvedbi tega projekta. Ko se bo videlo kaj ta projekt predvideva, gremo lahko na fiksno
čistilno napravo. Župan je ta amandma ocenil kot kratkoročno rešitev, sam pa gleda
dolgoročno.
2.amandma: PGD Karlovica nujno potrebuje novo gasilsko vozilo. Ker so imeli pred časom
dobrodelni koncert v ta namen, bi bilo primerno, da občina sofinancira nakup novega vozila.
Župan je povedal, da je bilo vodstvo Gasilske zveze Velike Lašče pri njemu na sestanku.
Predstavili so mu probleme financiranja gasilstva, tudi nakupa novega vozila. Kot je povedal
župan, je zagotovil, da bomo v prihodnjem proračunu kupili avto za PGD Karlovica. V tem
proračunu pa imamo druge prioritete.
V razpravi so sodelovali: Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin, Matjaž Hočevar, Rudolf Rupar in
župan.
Sledilo je glasovanje o obeh amandmajih skupaj.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
Tatjana Devjak ne glasuje.
ZA – 3 svetniki (Jakob Jaklič, Ladka Deterding, Rudolf Rupar)
PROTI – 6
Amandmaja nista sprejeta.
Še zadnja amandmaja sta bila vložena s strani NSi (Rudolf Rupar). Prvič je predlagal, da se
znesek znotraj PP 07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih podkonto 07011 (Nakup
agregatov) zmanjša za 10.000 EUR in poveča pri podkontu 07012 Gasilska oprema za 10.000
EUR.
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Drugič pa je predlagal, da se znotraj postavke 13 promet PP 13014 asfaltiranje podkonto 4204
novogradnje,....prerazporedi. Namesto asfaltiranja odseka Rob-Selo in preplastitve Knej-Rob,
se izgradi: Vodohran Karlovica Podstrmec, rekonstrukcija mostu in ceste Karlovica-Polzelo,
asfaltiranje vas Kukmaka-del in asfaltiranje Turjak proti Bajdincu.
Župan je povedal, da vodohran Karlovica Podstrmec ne more biti obravnavan na tak način,
ampak kot projekt.
Svetnike je povabil k razpravi glede agregatov oz. zmanjšanja sredstev zanje na račun
povečanja gasilske opreme. Kar pa se tiče drugega amandmaja, je župan povedal, da ne
odstopa od postavljenih prioritet in večjih projektov. V kolikor bi denar na kakšni postavki
ostal, bodo svetniki odločali o tem, kje in kako naj se porabi.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar (Predlagal je nakup le enega agregata
in ne dveh. Gasilci v GZ Velike Lašče so že dolgotrajno slabo opremljeni z zaščitno opremo.
To je ob pregledu ugotovil tudi požarni inšpektor. Nujno bi potrebovali zaščitne obleke, ki bi
jih kupili z omenjenimi sredstvi.) Župan je dodal, da želi biti seznanjen z ugotovitvami
požarnega inšpektorja.
Razpravo je nadaljevala Tatjana Devjak in povedala, da daje prednost agregatom. Gasilci bi se
morali znotraj Gasilske zveze dogovoriti kaj je njihova prioriteta.
Matjaž Hočevar je podprl predlog Rudolfa Ruparja glede nakupa gasilske zaščitne opreme.
Agregat pa naj se letos kupi eden, če se bo obnesel, pa drugo leto še en.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da smo v prejšnjem letu kupili nekaj manjših agregatov za
občinsko stavbo. Enako je bilo v zdravstvenem domu, šoli in vrtcu. V primeru večje naravne
nesreče, bi potrebovali zmogljivejše za zagotavljanje oskrbe z vodo. Zato je bil že v prejšnjem
proračunu predviden en agregat za vodovodne sisteme, ki bi ga potem selili. V tem proračunu
pa sta bila predvidena dva agregata za vodovod. Trenutno nimamo nobenega lastnega
agregata za zagotavljanje pitne vode.
Matjaž Gruden je povedal, da je ta razprava stvar civilne zaščite. Občinski svet odloča o
financah in ne tipu agregata ipd.
Rudolf Rupar je ponovil svoj predlog iz amandmaja in dodal, da bi moral biti agregat, ki bo
namenjen izključno za vodovod, kupljen iz kakšne druge postavke, ne iz civilne zaščite.
Zagotavljanje vodooskrbe v izrednih razmerah sodi na področje civilne zaščite.
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali: župan, Tatjana Devjak, Matjaž
Gruden, Rudolf Rupar, Jerica Tomšič Lušin, Jakob Jaklič in zaključili, da bo nakup enega
agregata dovolj za »moteno« oskrbo z vodo. Zato so se svetniki strinjali s prvim
amandmajem NSi.
Glede drugega amandmaja Rudolfa Ruparja je župan povedal, da se z njim ne strinja. Rudolf
Rupar je na kratko povzel svojo obrazložitev.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
Jakob Jaklič ni glasoval.
ZA – 2 svetniki (Rudolf Rupar, Tatjana Devjak)
PROTI – 7
Amandma ni sprejet.
Sledilo je še glasovanje o odloku.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme ODLOK o proračunu Občine Velike Lašče
za leto 2019 in načrt razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022.
Glasovanje:
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Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 12. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2019
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da mora župan na podlagi Zakona o javnih financah
predložiti občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega
stvarnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Letni načrt odprodaje zemljišč
vključuje več parcel po vrednosti kot je v proračunu predvidenih prihodkov. V proračunu je
predvideno, da bomo prodali za 300.000 Eur zemljišč. V tabeli je naštetih več, ker se nam je
dogajalo, da nismo prodali vseh zemljišč. Glavnina odprodaje še vedno zajema parcele v
poslovni coni Ločica. Trije kupci morajo plačati še drugi obrok kupnine. Pri letnem načrtu
nakupa zemljišč je v proračunu predvideno, da bi se odkupilo zemljišče, kjer stoji kulturni
dom Rob. Treba je skleniti menjalno pogodbo za prostore v Levstikovem domu in Domu
krajanov Turjak. Predvideno je, da bi za 20.000 Eur odkupili zemljišča po katerih potekajo
kategorizirane javne poti. V letnem načrtu nakupa premičnin nad 10.000 Eur, je bil predviden
nakup dveh agregatov. Zdaj bomo popravili znesek na 25.000 Eur. Načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 37.300 Eur.
Sledila je razprava v zvezi z Domom krajanov v Robu oz. z odkupom tega zemljišča, v kateri
so sodelovali: župan, Matjaž Gruden, Jerica Tomšič Lušin, Peter Indihar.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Velike Lašče za leto 2019.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 13. Letni program športa Občine Velike Lašče za leto 2019
Tatjana Devjak je povedala, da skladno z Zakonom o športu občinski svet sprejme
letni program športa, ki določa programe, vrsto dejavnosti in obseg sredstev. Letni program
športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembne in perspektivne za občino
ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v občini. Z letnim programom športa
se opredeli, katere programe bo občina sofinancirala v letu 2019. Odbor za družbene
dejavnosti ga je obravnaval in ga občinskemu svetu predlaga v potrditev.
Župana je zanimalo ali bi lahko stimulirali ustanovitev enotne športne zveze, da ne bi bilo te
razdrobljenosti. Tatjana Devjak se je strinjala. Za zgled imamo lahko Gasilsko zvezo. Župan
je odboru za družbene dejavnosti naložil, da preuči zadevo in pripravi predloge.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Letni program športa za leto 2019.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 14. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
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Jakoba Jakliča je zanimala lani ustanovljena povezava kolesarske poti od Škofljice
do Kočevja. Projekt bi financirala država, DRI. V kateri fazi je projekt?
Župan je povedal, da sta bila v zvezi z zadevo s podžupanom na sestanku. Vodenje
projekta bo prevzel nekdo iz občine Ribnica. Naloga naše občine v tem trenutku je, da se
predstavi trasa. Štartalo naj bi se iz Želimeljske doline, pa potem na Turjak, prehod čez
»kočevko«, potem pa se zgradi trasa do priključka v Ribnico. Druga varianta pa je v smeri
proti Sodražici in potem do Ribnice.
Rudolf Rupar je prosil za informacije o Naturi 2000. Predvsem kar se tiče Mišje
doline. Kar naenkrat je Natura 2000 skoraj do njegovega praga. Zanimalo ga je, kdaj se je to
povečalo, na čigavo pobudo in kaj to pomeni. Kmetje pravijo, da zaradi tega nimajo več
subvencij.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da bo celovitejša informacija pripravljena do
naslednje seje. Nekaj bo objavljeno tudi v naslednji številki Troble.
Mateja Ruparja je zanimalo, kaj se je rešilo glede prehodov čez železniško progo.
Matjaž Gruden je pohvalil občinsko upravo za dobro sodelovanje in pošiljanje
različnih dopisov. Prihajajo tudi odgovori. V zadnjem odgovoru smo bili usmerjeni na
Komisijo za nivojske prehode. Občinsko upravo je prosil, da se zadeva izpelje. Nadaljeval je
z obvoznico Velike Lašče in vprašal, če mora občina v tej fazi dati kakšno mnenje.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da so nas kot nosilce urejanja prostora prosili za
mnenje, kar imamo v aktih določeno. Na sami javni razgrnitvi pa je bilo rečeno, da lahko k
mnenju dodamo še druge zadeve. Župan je dodal, da bomo počakali, da izrišejo še četrto
varianto, ki je bila predlagana s strani občanov. Matjaž Gruden je izrazil željo, da bi bila
zadeva potrjena s strani občinskega sveta.
Peter Indihar je povedal, da so občani oddajali podpisane pripombe na predstavljene
študije obvoznice. Eno od njih je prebral. Kot pravi pripomba, obvoznica ni rešitev problema
pretočnosti prometa od Ljubljane do Kočevja. Rešitev bi bila hitra cesta.
Matjaž Hočevar je povedal, da se je z gospodom Willenpartom pogovarjal glede hitre
ceste Ljubljana-Kočevje. Še nekaj desetletji to ne bo realna možnost. Zato zdaj podpirajo
obvoznico mimo Velikih Lašč.
Župan je povedal, da bodo sedaj pripravili še četrto varianto obvoznice in zanjo
opravili raziskave, potem pa jo predstavili občanom in lastnikom zemljišč.
Ad 15. Poročilo župana
Župan je svetnike seznanil, da se je srečal z upokojenci in se jim predstavil. V času od
zadnje seje se je sestal tudi z županom Mestne občine Ljubljana in mu predstavil naše
probleme (npr. kanalizacija). Gospod Jankovič je bil pripravljen pomagati. Župan je v
nadaljevanju opravil tudi dva razgovora glede nakupa še neurejenega dela cone Ločica, v
enem kosu. Omenil je tudi sestanek z župani občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma
Ribnica. Razpravljali so o odloku, ki je bil danes obravnavan na seji, o tem, kako je
organizirana primarna zdravstvena dejavnost. Sam se namreč zavzema za to, da bi imeli
celotno zdravstveno dejavnost v Zdravstvenem domu Ribnica. Govorili so tudi o nujni
medicinski pomoči in o tem, da bodo občine ustanoviteljice kandidirale na razpisu za nakup
novega reševalnega vozila. To naj bi nas stalo okrog 20.000 Eur (tega letošnji proračun ne
predvideva). Župan soglasja še ni dal. Je bil pa na tem sestanku seznanjen, da je bilo kupljeno
medicinsko vozilo za nenujne vožnje, za kar ni dal soglasja. Zdaj naj bi občina to vozilo
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sofinancirala. O tem se bodo še dogovarjali. Potem je omenil še javno razpravo o predlogih
študij obvoznice Velike Lašče, kjer so občani predlagali še četrto varianto, s katero bi se
izognili kmetijskim zemljiščem. So pa tej varianti nasprotovali občani, katerim bi se
obvoznica v tem primeru približala njihovim domovom. Župan je omenil, da bi se te razprave
lahko v večjem številu udeležili svetniki. Gre namreč za velik projekt v občini.
Prav tako je bil opravljen sestanek z odgovorno osebo za vzdrževanje državnih cest z
Direkcije za infrastrukturo. Sestanek je bil spoznavne narave. Omenjeno je bilo križišče na
Rašici in semafor (ki utripa) v Velikih Laščah pri Kuklju. Za to bi potrebovali soglasje
Direkcije za infrastrukturo, financiranje pa je stvar občine (od 100.000 – 150.000 Eur).
Župan je svetnike seznanil tudi s sestankom glede dokončanja komunalne infrastrukture v
poslovni coni Ločica. Sestanek je bil z izvajalci, arhitekti, nadzorniki, Elektrom,
predstavnikom izvajalca telekomunikacij in vode. Glede elektrike, vode in telekomunikacij
smo dobili zagotovilo, da so zadeve urejene v skladu s projektom. Glede ostalih odstopanj od
projekta, smo na sestanku na UE Ljubljana dobili pojasnilo, da bo potrebna sprememba
gradbenega dovoljenja za poslovno cono Ločica. Je pa sodelovanje pri dokončanju projekta
županu obljubil tudi človek, ki je projekt Ločica izrisal. Župan je omenil tudi srečanje s
kandidatom, ki naj bi prevzel turjaški grad. On oz. njegovo podjetje bi bil nosilec te
dejavnosti, občina pa bi preko društev z njim sodelovala. Razpis za grad je že objavljen, naš
kandidat bo za prijavo na razpis od nas potreboval pismo o nameri. Na koncu je župan
povedal, da se je udeležil tudi občnega zbora gasilcev.
Seja je bila zaključena ob 21.00.
Zapisala:
Tanja Uršič

dr. Tadej Malovrh
Župan

12/12
Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta

