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
22. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 11. decembra 2013 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Rok BORŠTNIK, Franc
DEBELJAK, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Ladka DETERDING, Jakob JAKLIČ ,Janez
LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Opravičeno odsotna: Tina JAKLIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Veronika VASIČ – predstavnica občinske
uprave, Lidija ČOP – predstavnica občinske uprave, Marija AJDIČ FRANCELJ – vodja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, 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.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje
2. Poročilo odborov
3. Občinski program varnosti Občine Velike Lašče
4. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Velike Lašče – prva obravnava
5. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Velike Lašče
6. Ustanovitev brezplačne stavbne pravice na parcelah št. *317, 2188/2–del, 2193/2–del, k.o. Dvorska
vas
7. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2014
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Poročilo župana
Pred glasovanjem je Rudolf Rupar želel pojasnilo, zakaj v dnevni red ni vključena tudi točka v zvezi z
problematiko določene parcele, ki je bila v okviru sprejemanja OPN-ja na prejšnji seji občinskega
sveta izključena iz območja zazidljivosti. Župan odgovarja, da je pobuda za uvrstitev točke na dnevni
red prispela le nekaj ur pred sejo, da dnevni red predlaga župan in da je o tej problematiki občinski
svet že odločal in torej ne vidi potrebe po ponovni razpravi na seji občinskega sveta.
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Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

Ad 1. Potrditev zapisnika 21. redne seje
Na zapisnik 21. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom ni bilo podanih pripomb,
zato je župan predlagal potrditev zapisnika.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za družbene dejavnosti in odbor za finance.
Poročilo odbora za družbene dejavnosti je predstavila podžupanja in predsednica odbora dr. Tatjana
Devjak. Odbor je obravnaval predlog cene pomoči na domu za leto 2014, kar je tudi ena od točk
dnevnega reda seje občinskega sveta in člani odbora se strinjajo s predlogom cene. Dalje se je odbor
seznanil s pobudo MKL za predstavitev svoje dejavnosti občinskemu svetu, v okviru katere deluje
Knjižnica Frana Levstika v Velikih Laščah. Člani odbora predlagajo občinskemu svetu, da se v
proračunu za leto 2014 za izvajanje knjižnične dejavnosti pri stroških dela poveča postavka za 4.000
EUR, oz. da se zagotovi sredstva za delovanje knjižnice vsaj v enakem obsegu kot v letu 2013. Člani
odbora so bili seznanjeni tudi z realizacijo investicijskih projektov na področju družbenih dejavnosti
(energetska sanacija stavbe vrtca na Karlovici, izgradnja novih učilnic pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče, reševalno vozilo ZD Ribnica. Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog, da se za
patronažno službo nabavi novo vozilo v letu 2014 in da se prične s postopki za ureditev prostorov v
mansardi zdravstvene postaje Velike Lašče. Člani odbora so bili še seznanjeni z dopisom društva Zarja
spominov Velike Lašče glede urejanja spominskih obeležij na Karlovici in glede ureditve lastnine
lokacije spomenika v Smrečju.
Poročilo odbora za finance je predstavila predsednica odbora mag. Polona Cvelbar. Odbor je
obravnaval Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Velike Lašče za leto 2014. Odbor za
finance se je seznanil s predlogom spremembe proračuna za leto 2014 in ga predlaga v sprejem.
Po poročilu odborov so v razpravi sodelovali Rok Borštnik, Rudolf Rupar in Janez Lukančič. Tema
razprave je bila vezana na poročilo odbora za družbene dejavnosti v delu, ki govori o spominskem
obeležju na Karlovici. Dr. Tatjana Devjak je pojasnila, da so pripravljeni štirje različni predlogi o
načinu postavitve spominskih tabel, da pa se sama lokacija postavitve ne spreminja, torej spominske
table ostajajo na Karlovici. Župan je še dodal, da se kljub velikim pritiskom, spominske table ne bodo
nameščale nazaj na novo fasado zgradbe na Karlovici.
__________________________________________________________________________________
Ad 3. Sklep o ceni pomoči na domu
Veronika Vasič je predstavila predlog o ceni pomoči na domu, ki ga je pripravil Center za
socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik, ki storitev pomoči na domu tudi izvaja. Predlog cene je
pripravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in
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Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Po omenjenem predlog cene se za
uporabnika ne spreminja in ostaja v višini 4,55 EUR na uro, ekonomska cena storitve pomoči na domu
pa je nižja za 2,08 % od trenutno veljavne in znaša 15,52 EUR na uro. Znižanje cene gre predvsem na
račun znižanja stroškov za plače in premije zaposlenih. Trenutno je na področju občine Velike Lašče
29 uporabnikov storitev pomoči na domu. Povprečna cena pomoči na domu v Sloveniji znaša 5,27
EUR, torej je cena za naše uporabnike pod slovenskim povprečjem.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o ceni pomoči na domu
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Občinski program varnosti Občine Velike Lašče
Marija Ajdič Francelj, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, je predstavila vsebino občinskega programa varnost. Gre za
strateški in izhodiščni dokument za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti. V njem so opredeljeni
tudi zaželeni cilji, ukrepi in nosilci za doseganje ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer
v lokalni skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske službe, izvajanje nadzora nad
izvajanjem občinskega programa varnosti ter ocena finančnih posledic. Namen občinskega programa
varnosti je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občinah, hkrati pa predstavlja
pomemben izhodiščni dokument za področje delovanja medobčinske redarske službe. V skladu z
zakonom o občinskem redarstvu (Ul.l. RS. štev. 139/06) je občina dolžna zagotoviti kadrovske,
materialne in druge pogoje za delo občinskega redarstva in ti pogoji se zagotovijo s sprejetjem odloka,
ustanovitvijo prekrškovnega organa oz, skupnega organa občin in izdelavo ter sprejetjem občinskega
programa varnosti. Vodja skupne občinske uprave je občinski svet še seznanila, da je redar že izbran in
bo s svojim delom pričel 1.1.2014. Poleg tega je pri izdelavi omenjenega programa izpostavila veliko
zavzetost in pomoč s strani občinske uprave.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Ladka Deterding, Rok Borštnik, mag. Polona Cvelbar,
Rudolf Rupar, Janez Lukančič in Jakob Jaklič. Poleg pohvale o dobro pripravljenem programu
varnosti s konkretnimi cilji, je na vprašanja svetnikov odgovarjala vodja skupne občinske uprave:
- skupna občinska uprava nima pristojnosti obravnavanja primerov tatvine;
- višina kazni in glob je zakonsko določena.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Občinski program varnosti Občine Velike Lašče
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 5. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Velike Lašče – prva obravnava
Marija Ajdič Francelj, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, je predstavila vsebino odloka. Redarska služba v skladu z
Zakonom o pravilih cestnega prometa in Zakonom o občinskem redarstvu in pooblastili izvaja tudi
nadzor nad zapuščenimi vozili. Z odlokom bo redarski službi dana podlaga za ukrepanje v primeru
zapuščenih vozil. Ker je v občini občasno zaznati problematiko zapuščenih vozil je sprejetje odloka še
toliko bolj upravičeno in potrebno. Odlok med drugim določa pogoje in način odvoza, hrambo in
prodajo oziroma uničenje zapuščenega vozila ter postopke ravnanja z neprevretimi zapuščenimi vozili.
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Opredelitev oziroma ocena finančnih posledic je še negotova, saj v primerih, ko lastnik zapuščenega
avtomobila ne bo odkrit, stroške odstranitve avtomobila krije občina.
Nekaj pojasnil v zvezi z vsebino in posledicami sprejetega odloka sta podala tudi župan Anton
Zakrajšek in Jerica Tomšič Lušin:
- merila za prekrške so zakonsko določena;
- predmet obravnave so samo zapuščena vozila na javnih površinah, na pobudo lastnika
zemljišča, na katerem se zapuščeno vozilo nahaja, pa tudi vozila na zemljiščih lastnikov.
Pobude in pripombe svetniki posredujejo občinski upravi do 10. januarja 2014.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče opravi prvo obravnavo Odloka o ravnanju z zapuščenimi
vozili v občini Velike Lašče. Pobude in pripombe svetniki posredujejo do 10. januarja 2014.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je predstavila vsebino odloka. Trenutno veljavni odlok je bil sprejet leta 1996 (Ul.
RS, št. 21/96) in je zaradi sprememb področne zakonodaje in izkušenj pri izvajanju gospodarskih
javnih služb v občini potreben nov krovni odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah. Prva
obravnavo je občinski svet opravil v septembru 2013. V predlogu odloka za drugo obravnavo so bile
upoštevane pripombe odbora za komunalo in nekaterih svetnikov.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Velike Lašče
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 7. Ustanovitev brezplačne stavbne pravice na parcelah št. *317, 2188/2-del, 2193/2-del k.o.
Dvorska vas
Jerica Tomšič Lušin je predstavila razloge za ustanovitev brezplačne stavbne pravice. Pri
sprejemanju proračuna za leto 2013 (19. redna seja občinskega sveta) je občinski sveta v načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja občine vključil tudi nakup zemljišča s stavbo, parc. št. 2009/2
k.o. Dvorska vas, ki v naravi predstavlja gasilski dom Dvorska vas za potrebe ureditve Centra za
civilno zaščito. Odkup gasilskega doma je s strani zdajšnjega lastnika PGD Dvorska vas – Mala
Slevica pogojen s podelitvijo brezplačne stavbne pravice za gradnjo novega gasilskega doma na
lokaciji, kjer je stala nekdanja podružnična osnovna šola v Dvorski vasi. Opisani primer ustreza tudi
zakonskim zahtevam Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter
Zakona o gasilstvu. Župan je še dodal, da o podelitvi oz. ustanovitvi brezplačne stavbne pravice odloča
občinski svet. Pravica je podeljuje za dobo 99 let, kadar gre za javni interes. Pred vpisom pravice v
kataster mora biti objava objavljena 15 dni na spletni strani občine. Podano je bilo pojasnilo, da
velikost pravice zajema poleg zemljišča, na katerem je nekoč stala podružnična šola, tudi dostop in
parkirišča.
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na
parcelah št. *317, 2188/2 – del, 2193/2 – del k.o. Dvorska vas.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2014
Župan je predstavil razloge za spremembo proračuna za leto 2014. Spremembe so potrebne
zaradi sprememb v načrtovanih prihodkov in odhodkov ter ocenjene enajstmesečne realizacije
proračuna za leto 2013. V nadaljevanju je župan predstavil nekaj glavne sprememb:
- na prihodkovni in odhodkovni strani se povečujejo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih
sistemov – v kolikor bodo prijave na razpise na morebitne razpise za sofinanciranje investicij uspešne,
bo investicija tudi izvedena;
- povečujejo se odhodki za proračunsko postavko 0603 (Plače, prispevki in drugi osebni
prejemki – občinska uprava) zaradi načrtovanega oblikovanja režijskega obrata;
- povečujejo se odhodki pri investicijah za izgradnjo pločnikov in pri investicijah v občinske
ceste;
- povečujejo se še odhodki za investicije na področju oskrbe vodovodov (obnove vodovodnih
sistemov), saj je ocenjena vrednost sofinanciranja iz državnega proračuna na podlagi Zakona o
financiranju občin že znana;
- višji znesek je načrtovan tudi za subvencioniranje malih čistilnih naprav – odlok je v pripravi
in bo obravnavan na eni od naslednjih sej občinskega sveta;
- sprememba proračuna ne predvideva več zadolževanja, kot je bilo načrtovano v sprejetem
proračunu
V razpravi, ki je sledila po predstavitvi sprememb proračuna za leto 2014, so sodelovali Rudolf
Rupar, Janez Lukančič, Joško Ahec, Matjaž Gruden in Rok Borštnik, glavna tema razprave pa je bil
predlog krajevnega odbora Tujrak (ki je bil predstavljen tudi že odboru za finance). Krajevni odbor
Turjak namreč predlaga, da se zmanjšajo sredstva predvidena za vlaganje v OC Ločica in se
prerazporedijo za namen odkupa zemljišča na Turjaku za izgradnjo nove stavbe za POŠ Turjak in
enoto vrtca. Šola naj bi bila po njihovem mnenju zaradi starosti dotrajana in neprimerna za izvajanje
pouka in varstva predšolskih otrok, poleg tega pa število otrok na področju Turjaka iz leta v leto
narašča. Podžupanja in župan sta spomnila na pred leti predstavljen idejni projekt o izgradnji nove
stavbe, ki so ga svetniki tudi potrdili, vendar se je kasneje pojavilo nasprotovanje nekaterih svetnikov
in občanov zaradi takrat predvidene lokacije. Zato so se pred leti prostorska stiska zaradi povečanega
vpisa otrok v vrtec uredili dodatni prostori na Karlovici in s tem omogočili sprejem vseh otrok iz naše
občine. Lokacija, ki jo predlaga krajevni odbor, pa je v privatni lastnini in brez urejenega dostopa.
Veronika Vasič je še predstavila podatke, ki jih spremlja občinska uprava o gibanju števila otrok v
občini v minulih letih. ob koncu razprave je bilo poudarjeno, da trenutni ni potrebe po izgradnji nove
šole na Turjaku, saj se pravkar zaključuje investicija pri centralni šoli, kjer bodo na voljo dodatne nove
učilnice.
Pred glasovanjem je Rok Boršnik obrazložil da se s predlogom sprememb okvirno strinja, še vedno pa
vztraja pri že znanih stališčih, ki so vezana na določeno infrastrukturo in zato predloga ne podpira.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Velike Lašče za leto 2014
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 2 svetnika (Rok Borštnik, Janez Lukančič)
Sklep je sprejet.
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Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Matjaž Gruden predlaga, da tudi Občina Velike Lašče po zgledu Občine Piran v izogib davku
na nepremičnine poda izjavo o grajenem javnem dobrem.
Rudolf Rupar predlaga, da se čim prej pripravi in obravnava odlok o subvencioniranju čistilnih
naprav. Nadalje predlaga, da se ugotovi možnosti uvedbe lokalnega avtobusa tudi na območje naše
občine, kot so uspešno uvedli linije LPP-ja tudi v občini Škofljica. Župan odgovarja, da je v Škofljici
prišlo do sodelovanja zaradi interesa s strani LPP, seveda pa se bo preverila možnost o sodelovanju
tudi z našo občino. Pred leti je bil poskusno uveden prevoz s kombijem ob poznih popoldanskih in
večernih prevozih za dijake in študente, pa se te možnosti mladi niso posluževali.
Mag. Polono Cvelbar je zanimalo, v kakšni obliki in kdaj je možno pričakovati tudi grafični del
sprejetega OPN-ja. Grafični del bo dostopen v Prostorsko informacijskem sistemu – javni dostop z
dnem veljavnosti OPN-ja, to je 15. dni po objavi tekstualnega dela v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče. Pojasnilo bo objavljeno tudi na spletni strani občine.
Rok Borštnik je občinski svet seznanil s člankom iz enega od slovenskih dnevnih časopisov v
zvezi z količinsko oz. časovno preobsežnem delu direktorja ZD Ribnica, kar lahko vpliva tudi na
uporabnike zdravstvenih storitev. Župan in podžupanja odgovarjata, da bi se z določenimi kadrovskimi
ukrepi preobremenitve sicer lahko zmanjšale, vendar je bil žal razpis za novega direktorja zavoda že
trikrat neuspešen.
Anton Benjamin Strah želi informacije o trenutni situaciji pri zadevi OC Ločica. Župan
odgovarja, da je v letošnjem letu načrtovan začetek komunalne ureditve vsaj enega dela obrtne cone,
seveda po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Na naslednji seji bodo svetniki seznanjeni s celotnim
kronološkim postopkom do sedaj izpeljanih postopkov v zvezi z OC Ločica.
Joško Ahec sprašuje glede navedbe »odkup hlevi Turjak« v načrtu razvojnih programov. Župan
odgovarja, da bo občina v primeru postopka prodaje hlevov, uveljavljala predkupno pravico.
__________________________________________________________________________________
Ad 10. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za uspešno sodelovanje in delovanje občinskega sveta v
iztekajočem se letu 2013.

Seja je bila zaključena ob 19.50.

Zapisala: Lidija Čop

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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