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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 16. aprila 2009
ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaţ GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, France MODIC, Joţe PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: /
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Peter Lovšin – Urbania d.o.o.
(pri točkah 1 in 2), Marko Belaj – Vodokomunalni sistemi d.o.o. (do točke 5), predstavniki
kabelske TV Velike Lašče, radia Zeleni val in radia Urban.
Na začetku seje je ţupan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih deset svetnikov.
Potrditev zapisnika 16. redne seje.
Svetniki so kot prilogo zapisnika prejeli tudi preglednico trenutno najetih kreditov (do 31.
12. 2008). Ţupan je povedal, da se uvršča Občina Velike Lašče med najmanj zadolţene
občine v Sloveniji.
Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta je bil z desetimi glasovi ZA soglasno
potrjen.
Z desetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče – strateški del
3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2008 in plan dela za
leto 2009
4. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče za leto 2008, plan
dela za leto 2009
5. Sklep o prevzemu vodovodnega sistema Turjak
6. Predlog odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Velike Lašče
7. 1. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009
8. Poročilo o aktivnostih v zvezi z izgradnjo poslovne cone Ločica
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo ţupana
Na sejo je prišla Sonja Ratej Pirkovič.
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za druţbene dejavnosti. Obravnavali so
problematiko organizacije predšolske vzgoje v novem šolskem letu. Poročala je še o vlogi OŠ
za zagotovitev novega vozila in o obravnavi prispelih vlog na javni razpise za sofinanciranje
programov in prireditev na področju kulture, za sofinanciranje programov športa, za
sofinanciranje programov veteranskih organizacij in dejavnosti raznih društev, ter za
sofinanciranje programov humanitarnih organizacij.
Na sejo je prišla Polona Cvelbar.
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Odbor je obravnaval obe finančni poročili in plan dela koncesionarjev (pokopališka dejavnost,
vodooskrba) ter plan rednih vzdrţevalnih del na lokalnih cestah in javnih poteh koncesionarja
za vzdrţevanje cest.
Jakob Jaklič je poročal o seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Odbor
je obravnaval prispele vloge društev in organizacij za sofinanciranje programov in prireditev s
področja kmetijstva in turizma.
Ţupan Anton Zakrajšek je podprl predlog, da bi vrtec zaprosil MŠŠ za povečanje
normativa iz 12 na 14 otrok v heterogenem oddelku prve starostne skupine. V pripravi je
podpis pisma o nameri za odkup zemljišča za gradnjo vrtca v Turjaku. Na področju komunale
je potrebno najprej obnoviti dva mosta – pri Podhojnem hribu in v Podturjaku. Franci
Debeljak je povedal, da je most v Podhojnem hribu s slabšem stanju.
Ţupan je glede na številne vloge na javne razpise za sofinanciranje mnoţice prireditev
za naslednje predlagal, da bi občina določila prireditve, ki jih bo sofinancirala in na razpisu
iskala izvajalce.
V nadaljnji razpravi sta sodelovala še Joţe Pirman in Matjaţ Gruden.
Predlog sklepa: Občinski svet podpira povečanje števila otrok v heterogenem oddelku
prve starostne skupine iz 12 na 14 otrok.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče – strateški
del
Osnutek strateškega dela odloka o OPN je predstavil Peter Lovšin. Občina mora v
okviru sprejemanja občinskega prostorskega načrta izdelati tudi celovito presojo vplivov na
okolje. Nove omejitve v poplavnih območjih je prinesla še poplavna direktiva. Povedal je, da
strateški del odloka vsebuje predvsem cilje in usmeritve prostorskega razvoja občine.
Opozoril je, da 36. člen predlaganega odloka omogoča tudi izvzem zemljišč iz območij
zazidljivosti in vračanje v gozdno oz. kmetijsko rabo.
Člani občinskega sveta so se strinjali s predlogom, da pripombe na osnutek strateškega
dela odloka o OPN posredujejo občinski upravi v roku enega tedna.
Ladka Deterding je ţelela, da bi svetniki dobili okvirni terminski plan sprejema OPN v pisni
obliki.
Tatjana Devjak je vprašala, kaj prepoznavne kvalitete prostora (32. člen) pomenijo za
prebivalce teh naselij.
Sonja Ratej Pirkovič je pripomnila, da karte v gradivu niso primerne velikosti, jih ni
moţno pregledovati.
Ţupan je izdelovalca pozval, naj pripravi še predvideni terminski plan.
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Predlog sklepa: Občinski svet se seznani s strateškim delom osnutka odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Velik Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2008 in plan
dela za leto 2009
Finančno poročilo je zaradi odsotnosti koncesionarja predstavil ţupan Anton
Zakrajšek. Poročilo in plan je obravnaval ţe odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora in nanj ni imel pripomb.
Predlog sklepa: Občinski svet se je seznanil s finančnim poročilo koncesionarja za
pokopališko dejavnost za leto 2008 in potrdil predlagani plan dela za leto 2009.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče za leto 2008,
plan dela za leto 2009
upan Anton Zakrajšek je v uvodu povedal, da mora koncesionar glede zagotavljanja
delavcev z visoko stopnjo izobrazbe in da je poročanje upravljavcev vodovodov čedalje
zahtevnejše. Zaradi nujne obnove UKV prenosov (prehod na nov sistem), naj bi občina
zagotovila v proračunu v ta namen dodatna sredstva v višini 21.836 EUR (upoštevano v
predlogu 1. spremembe proračuna).
Marko Belaj je predstavil poročilo za leto 2008 in plan dela za leto 2009.
Predlog sklepa: Občinski svet se je seznanil s finančnim poročilo koncesionarja za
vodovodni sistem Velike Lašče za leto 2008 in potrdil predlagani plan dela za leto 2009.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Sklep o prevzemu vodovodnega sistema Turjak
Predlog sklepa je predstavil ţupan Anton Zakrajšek. Če bi vodovod Turjak ostal v
upravljanju JP VO-KA bi to za občino pomenilo veliko finančno breme za pokrivanje izgube.
Joţe Pirman je vprašal, kaj o prevzemu vodovodnega sistema menijo v JP VO-KA.
Ţupan je povedal, da nimajo pripomb. Infrastruktura bo prešla v last občine, upravljanje pa na
drugega upravljavca.
Predlog sklepa: Občinski svet soglaša, da vodovodni sistem Turjak prevzame v
upravljanje druţba Vodokomunalni sistemi d.o.o. najkasneje s 1. 6. 2009. Ta sklep velja
do uveljavitve odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno
vodo v občini Velike Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 6. Predlog odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Velike
Lašče
Predlog spremembe odloka je predstavila Jerica Tomšič Lušin. Sprememba je
potrebna, ker je bila lokalna cesta Velike Lašče – Nova vas z drţavno uredbo leta 2006
prekategorizirana v drţavno cesto.
Predlog sklepa: Sprejme se odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v
občini Velike Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. 1. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009
Predlagano spremembo proračuna je predstavil ţupan Anton Zakrajšek. Povedal je da
je sprememba nujna predvsem zaradi dodatnih stroškov, povezanih z raznimi investicijami v
občini, ki jih je tudi podrobno utemeljil.
Predlog sklepa: Sprejme se 1. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
S seje je odšla dr. Tatjana Devjak.
Ad 8. Poročilo o aktivnostih v zvezi z izgradnjo poslovne cone Ločica
Poročilo je podrobno predstavil ţupan Anton Zakrajšek. Predstavil je tudi predvideni
javni razpis za izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni, ki bi jo občina namesto s
finančnimi sredstvi plačala z predajo določenega deleţa zemljišč v poslovni coni.
V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala Joţe Pirman in Sonja Ratej Pirkovič.
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Joţe Pirman je pohvalil vzdrţevalca cest, da je ceste po končani zimski sluţbi tudi
pometal.
Joško Ahec je povedal, da odstranjevanje peska omogoča večjo varnost v prometu,
zlasti v krţiščih.
Anton Benjamin Strah je pohvalil novo ureditev avtobusne postaje in postajališča za
turistične avtobuse v Dolnjih Retjah. Obenem se je zahvalil krajanom za izdana soglasja za
gradnjo. Na tem delu drţavne ceste je obljubljen tudi stacionarni radar.
Ţupan Anton Zakrajšek je povedal, da je vesel ureditve v Dolnjih Retjah, škoda, da
zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč niso bila izvedena še predvidena dela v Malih Laščah,
pri odcepu za Pušče, pri odcepu za Jakičevo, kriţišče na Rašici in obnova mostov. Začeti so
postopki razlastitve zemljišč.
Joţe Pirman je vprašal ali je kaj novega z gradnjo obvoznice mimo Škofljice. Ţupan je
odgovoril, da ţal ni nič novega.
Joško Ahec je opozoril na problematiko zagotavljanja širokopasovnih povezav na
območju Turjaka. Vprašal je tudi, ali se bo cestna baza CPL iz centra Turjaka preselila v
poslovno cono. Ţupan je odgovoril, da se bodo preselili.
Sonja Ratej Pirkovič je opozorila na problematiko voţnje z avtomobili po šolskem
igrišču, ker igrišče nima vrat. Ladka Deterding je dodala, da se z enakim problemom srečujejo
tudi v Dvorski vasi. Potrebno bi bilo namestiti ustrezna vrata, ki pa bi bila dovolj velika, da bi
omogočila dostop z gasilskim vozilom. Ladka Deterding je še vprašala, kaj je zdaj z redarsko
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sluţbo. Ţupan je povedal, da naj bi bila predvidoma zagotovljena v okviru skupne uprave
občin.
Sonja Ratej Pirkovič je še vprašala, ali bo prišlo po priključitvi k ZD Ribnica tudi do
spremembe upravne enote iz UE Ljubljana v UE Ribnica. Ţupan je povedal, da zaenkrat ni
takšnih dogovorov.
Ţupan Anton Zakrajšek je opozoril, da občina pri prodaji zemljišč v obrtni coni najbrţ
ne bi smela zasluţiti.
Ad 10. Poročilo ţupana
Ţupan je poročal ţe pri ostalih točkah dnevnega reda.
Seja je bila končana ob 21.35.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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