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
6. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 7. julija 2011 ob 19. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR, Franc
DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaţ GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina
JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Veronika VASIČ – članica občinske uprave,
Lidija ČOP – članica občinske uprave, Marija IVANC ČAMPA – članica občinske uprave, Tanja
URŠIČ – članica občinske uprave, Roman STRUNA – član občinske uprave, Marko ZAKRAJŠEK –
predstavnik koncesionarja, Marko BELAJ – koncesionar Vodokomunalni sistemi d.o.o., predstavnik
radia Zeleni val, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je po pooblastilu župana sklicala in vodila podžupanja dr. Tatjana Devjak.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.

Potrditev zapisnika 5. redne seje
Na zapisnik 5. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.

Podţupanja je predlagala v potrditev naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2010 in plan dela za leto 2011
3. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2010, plan
dela za leto 2011
4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2011
5. Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011 - I
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6.
7.
8.
9.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 2093/15 k.o. Velike Lašče
Vloge občanov za zamenjavo zemljišč
Oddaja dela zemljišča parc.št. 3/15 k.o. Turjak v najem
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 6. redno sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor za finance in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike Lašče.
Podţupanja je prosila predsednike vseh odborov in komisij za hitro poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je poročal, da so imeli 3. redno sejo 25. maja 2011, na kateri so
bili sklepčni. Dva člana odbora sta bila upravičeno odsotna. Na seji so obravnavali dve točki, katerih
vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora Polona Cvelbar je poročala, da se je odbor sestal 6. julija 2011.
Obravnavali so dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika komisije.
Podţupanja je povedala, da se odbor za druţbene dejavnosti tokrat ni sestal. Svetnike je obvestila o
razpisu Ministrstva za šolstvo in šport (Javni Razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji), na katerega smo se pred časom prijavili.
Ţal na omenjenem razpisu občina ni bila uspešna, saj se je uvrstila na 25. mesto. Sofinanciranih pa bo
samo prvih enajst uvrščenih.
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Članica sveta Marija IVANC ČAMPA je poročala, da so se 28. junija 2011 sestali predvsem z
namenom, da bi še pred začetkom šolskega leta zagotovili vse potrebne ukrepe za varen začetek
šolskega leta. Obravnavali so štiri točke, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika sveta.
Ad 2. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2010 in plan dela za leto
2011
Roman Struna, član občinske uprave in Marko Zakrajšek, predstavnik koncesionarja sta na
kratko predstavila finančno poročilo za pokopališča Velike Lašče, Rob in Turjak za leto 2010 in plan
dela za leto 2011. Oba dokumenta je na svoji 2. seji obravnaval tudi odbor za komunalo, varstvo okolja
in urejanje prostora ter ju predlagal občinskemu svetu v potrditev.
Predstavnik koncesionarja je omenil tudi problematiko sveč, ki se pojavi vsako leto okoli 1.
novembra in nakazal dve rešitvi. V enem tednu se nabere okrog 16.000 l sveč, Snaga naj bi jih letos
odvaţala 1x tedensko. Prva moţnost, kot pravi Marko Zakrajšek je, da zabojnike za odpadne sveče
zagotovimo z nakupom le-teh. Njihova cena znaša 2.500 EUR. Če bi to realizirali, potem bi se
spremenile investicije – obnova obzidja v letošnjem letu bi odpadla. Druga moţnost, ki jo omenja
predstavnik koncesionarja pa je, da najamemo velike zabojnike (7 m3). V teh zabojnikih bi bili po vsej
verjetnosti tudi drugi odpadki, kar predstavlja problem za Snago, ker mora odpadke ločevati. Zato se
Marko Zakrajšek bolj nagiba k prvi moţnosti.
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V razpravi so sodelovali: Rudolf Rupar, Matjaţ Gruden, dr. Tatjana Devjak, Ladka Deterding
in Janez Lukančič.
Podţupanja je predlagala, da problematiko sveč obravnava odbor za komunalo, varstvo okolja
in urejanje prostora na svoji naslednji seji.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo koncesionarja za leto 2010 in plan investicij za leto 2011 za pokopališča
Velike Lašče, Rob in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2011
Podţupanja dr. Tatjana Devjak je predlagala, da bi sejo nadaljevali s 4. točko dnevnega reda,
glede na to, da g. Marko Belaj (poročevalec pri 3. točki) še ni prisoten. Svetniki so se s predlogom
strinjali.
Lidija Čop, članica občinske uprave, je na kratko predstavila poročilo o izvrševanju proračuna
občine v prvem polletju tekočega leta. Povedala je, da so bili skupni prihodki veljavnega proračuna
Občine Velike Lašče (ki zajemajo davčne, nedavčne, kapitalske prihodke, prejete donacije in
transferne prihodke) v prvem polletju realizirani v višini 47,4 % vseh planiranih prihodkov v letu
2011, realizacija skupnih odhodkov pa znaša 36,5 % planirane višine odhodkov. Odhodke so
pregledali po programski klasifikaciji, pri čemer je Lidija Čop opozorila, da nizek odstotek odhodka na
določenem področju pomeni, da večina investicij s tega področja še ni bila realizirana. Sicer polletni
preseţek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 459.950,01 EUR. Lidija Čop je še povedala, da se ob
spremljanju likvidnostnega plana (tedensko ali mesečno) sproti odločamo ali bomo prosta sredstva
kam vezali, v kolikšni meri in za kako dolgo. Trenutno je vezanih 300.000 EUR.
Podţupanja je odprla razpravo v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Roman Struna, Jakob
Jaklič, Rudolf Rupar, Janez Lukančič, Matjaţ Gruden in Jerica Tomšič Lušin.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Velike Lašče od 1.1.2011 do 30.6.2011.
Sklep je sprejet.
Ad 3. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2010,
plan dela za leto 2011
Koncesionar Marko Belaj je pripravil finančno poročilo za vodovodni sistem Velike Lašče in
Turjak za leto 2010 in plan dela za leto 2011. Finančno poročilo in plan dela je na 2. seji obravnaval
tudi odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora in ju občinskemu svetu predlagal v
potrditev.
Roman Struna, član občinske uprave, je finančno poročilo in plan dela na kratko povzel. Kot je
povedal, je iz zaključnega računa razvidno, da sta bila vodovodna sistema Turjak in Velike Lašče v
letu 2010 potrebna subvencioniranja s strani občine. Odhodki, ki so bili namenjeni predvsem
vzdrţevanju, so bili namreč večji od prihodkov. Na podlagi zaključnega računa je koncesionar
predlagal tudi plan za leto 2011, v katerem so prav tako predvidena subvencioniranja za normalno
delovanje obeh vodovodnih sistemov.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali dr. Tatjana Devjak, Marko Belaj, Rudolf Rupar in Matjaţ
Gruden.
3

Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo koncesionarja za leto 2010 in plan investicij za leto 2011 za
vodovodna sistema Velike Lašče in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011 - I
Lidija Čop, članica občinske uprave, je predstavila rebalans proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2011 –I. Podţupanja je povedala, da so se na Odboru za finance dogovorili, da bodo k rebalansu
proračuna dodali dve spremembi. Zaradi velikega števila otrok, ki jih imamo v naši občini in zaradi
dejstva, da nakup zemljišča na Turjaku ţe nekaj časa »stoji«, so se odločili za preureditev dodatnih
prostorov na Karlovici. Druga sprememba pa se nanaša na avtobusno postajališče na Turjaku in sicer
za ureditev nadstreška.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, dr. Tatjana Devjak, Rok Borštnik,
Anton Benjamin Strah, Ladka Deterding, Veronika Vasič, Jerica Tomšič Lušin, Janez Lukančič,
Matjaţ Gruden in Joško Ahec.
Rok Borštnik je glede nujnih popravil vrtca izpostavil vprašanje, če se bodo preučila pravna
sredstva oz. moţnosti ukrepanja proti nadzorniku. Sam je namreč mnenja, da je bil nadzor
pomanjkljiv.
Matjaţ Gruden je povedal, da nasprotuje postavki krajevni odbori, s katero naj bi se finančno
podprlo delovanje vaških odborov. Za to postavko je namenjenih 7.500 EUR. Meni, da bi jih drugje
porabili bolj smotrno, npr. naj se ta denarna sredstva prerazporedijo h komunali – čiščenje jaškov. S
predlogom sta se strinjala tudi Ladka Deterding in Rudolf Rupar.
Podţupanja dr. Tatjana Devjak je predlagala glasovanje. In sicer se bo najprej posebej
glasovalo o treh posameznih predlogih k rebalansu proračuna in nato o rebalansu kot celoti.
1. predlog – investicija: avtobusna postajališča, pokrita avtobusna čakalnica, nadstrešje Turjak in
druga dela na cestah sanacija plazu Opalkovo - po predlogu, ki je bil izoblikovan na odboru za
finance
2

1

SPREJETI
PP
1305

besedilo
INVESTICIJE - avtobusna postajališča - glej NRP

1310

Druga dela na cestah (sanacija plazu Opalkovo...)

pokrite avtob. Čakalnice (nadstrešek - Turjak)

predlog

2011
10.000

rebalansa
6.000

5.000

1.000

40.000

44.000

3
razlika
2-1
-4.000
4.000

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
2. predlog – investicije druge lokacije: Karlovica dodatna igralnica in nakup zemljišča na Turjaku
za novogradnjo
1915

INVESTICIJE - druge lokacije
Karlovica - dodatna igralnica (projektiranje in izvedba – I. faza)
nakup zemljišča za novogradnjo - Turjak

50.000
0
50.000

15.000 -35.000
15.000
0
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Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
3. predlog – sredstva iz postavke 0605 - krajevni odbori v višini 7.500 EUR, se prenesejo na
postavko 1301 - lokalne ceste in javne poti letno vzdrţevanje
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – Joško Ahec
Sledilo je glasovanje o celotnem rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011-I.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto
2011 –I.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Ad 6. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 2093/15 k.o. Velike Lašče
Občinski svet Občine Velike Lašče je na 23. redni seji dne 23. maja 2010 sprejel sklep, da se
strinja s postavitvijo avtomatske meteorološke postaje v naselju Velike Lašče na delu parcele št.
2093/15 k.o. Velike Lašče, ki v naravi predstavlja opuščeno javno pot. Na podlagi tega sklepa je bila
med Občino Velike Lašče in Agencijo RS za okolje sklenjena sluţnostna pogodba za postavitev
avtomatske meteorološke postaje. Ker je zemljišče parc.št. 2093/15 k.o. Velike Lašče v zemljiški
knjigi vpisano kot javno dobro vknjiţba sluţnostne pravice ni moţna.
Jerica Tomšič Lušin je na kratko predstavila vsebino točke. Ker razprave ni bilo je podţupanja
dr. Tatjana Devjak predlagala glasovanje.
Predlog sklepa:
Na parceli št. 2093/15 k.o. Velike Lašče se ukine javno dobro. Zemljišče postane last Občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 7. Vloge občanov za zamenjavo zemljišč
Podţupanja dr. Tatjana Devjak je povedala, da je bilo v zadnjem obdobju na Občino Velike
Lašče naslovljenih kar nekaj vlog za zamenjavo oz. odkup zemljišča. Na seji bosta obravnavana dva
predloga, ki ju je na svoji seji ţe obravnaval in se do njiju opredelil odbor za komunalo, varstvo okolja
in urejanje prostora.
Roman Struna je obrazloţil prvi predlog in ga tudi slikovno prestavil. Sledila je razprava, v
kateri so sodelovali: Rudolf Rupar, Matjaţ Gruden, Jakob Jaklič, Jerica Tomšič Lušin in Anton
Benjamin Strah.
Matjaţ Gruden je povedal, da v konkretnem primeru ne gre za klasičen primer menjave
zemljišča. Gre za parcelo, ki je v interesu občine. Predlagal je, da lastnik novonastale parcele (nastale s
parcelacijo parcele 2075/20 k.o. Velike Lašče) postane Občina Velike Lašče, uporabniku pa naj na njej
prizna sluţnost.
Sledilo je glasovanje o dveh predlogih (o predlogu iz gradiva in o novo oblikovanem predlogu).
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele 2075/20 k.o. Velike Lašče
(pot). Na novonastali parceli, ki bo predstavljala dovozno pot širine 3m do parcele št. 2143 k.o.
Velike Lašče, se ukine javno dobro. Opravi se menjava novonastale parcele s parcelo št. 2329/1del k.o. Dvorska vas (po kateri poteka javna pot vključno s potrebnim zemljiščem za EKO otok)
po predhodni parcelaciji. Stroške parcelacije nosita stranki vsaka za svoj del.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 1 svetnik,
PROTI – 11
Sklep ni sprejet.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele 2075/20 k.o. Velike Lašče
(pot). Na novonastali parceli, ki bo predstavljala dovozno pot širine 3m do parcele št. 2143 k.o.
Velike Lašče, se ukine javno dobro, lastnik postane Občina Velike Lašče in vknjiži služnost
dostopa do parcele št. 2143 k.o. Velike Lašče. Opravi se parcelacija zemljišča parc. št. 2329/1 k.o.
Dvorska vas. Novonastala parcela, po kateri poteka javna pot vključno s potrebnim zemljiščem
za EKO otok, se prenese na Občino Velike Lašče. Stroške parcelacije nosita stranki vsaka za
svoj del.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče VZDRŢI GLASOVANJA - Anton Benjamin STRAH
Sklep je sprejet.
Sledila je slikovna predstavitev in obrazloţitev drugega predloga s strani člana občinske
uprave, Romana Strune.
Jerica Tomšič Lušin ga je dopolnila in povedala, da je v gradivu predlagani sklep potrebno
nekoliko preoblikovati.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejeme sklep, da se opravi parcelacija parcele 1467 k.o.
Osolnik in na novo nastali parceli se ukine javno dobro. Novonastala parcela postane last Občine
Velike Lašče. Opravi se menjava novonastale parcele, iz parcele št. 1467 k.o. Osolnik (1116 m2) s
parcelama št. 606/14 -del in 606/1 - del k.o. Osolnik (po kateri poteka javna pot na Veliki Osolnik
v skupni izmeri 1542 m2) po predhodni parcelaciji. Stroške parcelacije nosi predlagatelj.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Oddaja dela zemljišča parc.št. 3/15 k.o. Turjak v najem
Podţupanja dr. Tatjana Devjak je povedala, da smo na Občino Velike Lašče prejeli vlogo za
izdajo soglasja za postavitev začasne prodajalne – kioska površine od 20-24 m2 na parceli št. 3/15 k.o.
Turjak. Objekt bi bil namenjen prodaji sladoleda in sladic. Potreboval bi priključek na vodo in
elektriko.
Jerica Tomšič Lušin je podala kratko predstavitev postopka in potrebnih dovoljenj za
postavitev kioska, ki naj bi imel priključek na vodo in elektriko. Podţupanja je predstavila še mnenje
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krajevnega odbora Turjak in Turističnega društva Turjak o omenjeni zadevi. Sledila je razprava v
kateri so sodelovali: Janez Lukančič, Joško Ahec, Jakob Jaklič, Ladka Deterding, Tina Jaklič, Jerica
Tomšič Lušin, dr. Tatjana Devjak, Rudolf Rupar, Anton Benjamin Strah in Polona Cvelbar.
V razpravi je bil izoblikovan še en sklep. Zato so svetniki najprej glasovali o ţe pripravljenem
sklepu, nato pa še o sklepu, ki so ga oblikovali skupaj.
Predlog sklepa št. 1:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja z oddajo dela zemljišča parc. št. 3/15 k.o. Turjak v
najem za potrebe postavitve kioska za prodajo sladoleda in sladic.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 3 svetniki,
PROTI – 7 svetnikov (dr. Tatjana Devjak, Tina Jaklič, Ladka Deterding,
Joško Ahec, Janez Lukančič, Polona Cvelbar, Franc Debeljak)
VZDRŢI GLASOVANJA: Rudolf Rupar in Rok Borštnik
Sklep ni sprejet.
Predlog sklepa št. 2:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja z oddajo dela zemljišča parc. št. 3/15 k.o. Turjak za
sezonsko, začasno oddajo za postavitev kioska za prodajo sladoleda in sladic.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 6 svetnikov,
PROTI – 6 svetnikov
Sklep ni sprejet.
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Matjaţ GRUDEN je vprašal glede ločenega zbiranja bioloških odpadkov, ki bo uveden od
1.7.2011 dalje. Zanimalo ga je kaj v zvezi s tem ukrepa Snaga.
Marija IVANC ČAMPA je povedala, da so naselja z 2000 prebivalci upravičena do rjavih zabojnikov,
ki so namenjeni biološkim odpadkom. Gospodinjstva v naseljih z manj prebivalci, pa so si dolţna
sama zagotoviti kompostnike.
Jerica TOMŠIČ LUŠIN je povedala, da je Snaga ţe pred leti za naselje Velike Lašče predlagala, da se
določi lokacijo, kjer bi bil zabojnik za biološke odpadke. Še vedno se zbirajo pobude o moţnih
lokacijah.
Rok BORŠTNIK je dal predlog glede ekskurzije za svetnike. Predlagal je Občino Bloke ali
Občino Cerknica. V Občini Bloke bi si lahko ogledali sončno elektrarno. Gre za investicijo, ki je
ekološka, za katero se da dobiti veliko nepovratnih sredstev. V povprečju se povrne v 7-8 letih, njena
ţivljenjska doba pa je okrog 25-30 let.
Podţupanja dr. Tatjana DEVJAK je povedala, da imamo za enkrat zbrane tri predloge glede
ekskurzije in sicer ţupanov predlog, predlog Tine Jaklič in Roka Borštnika.
Podţupanja dr. Tatjana DEVJAK je ob koncu seje povedala, da z Občine Velike Lašče odhaja
Roman Struna. Ob tej priloţnosti se mu je v imenu Občine Velike Lašče in svetnikov javno zahvalila
za uspešno delo in sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 21.15.

Zapisala:
Tanja Uršič

dr. Tatjana Devjak
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Podţupanja
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