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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
9. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v petek, 18. februarja 2015
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA (od vključno 3. točke dalje), Rok
BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob
JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, Ivan
LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Marija IVANC ČAMPA –
občinska uprava, Veronika VASIČ – občinska uprava, Roman VIRŠEK – občinska uprava,
Tanja URŠIČ – občinska uprava, Maja PERME - predstavnica JP Grosuplje, Sandi HRIBAR
– predstavnik JP Grosuplje, Stane STOPAR – predstavnik JP Grosuplje, 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.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev zapisnika 8. 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. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2015 in plan dela za
leto 2016
5. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2015
in plan dela za leto 2016
6. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2016
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav
9. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo
10. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike
Lašče
11. Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti Občine Velike Lašče

12. Obvezna razlaga 96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike
Lašče
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra
14. Potrditev DIIP za investicijo Asfaltiranje cest po občini Velike Lašče v letu 2016
15. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
16. Poročilo župana

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 8. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta.
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 komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora ter odbor za družbene dejavnosti. Župan je predsednika odborov prosil za kratko
poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 15.
februarja. Obravnavali so osem točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se štirje člani odbora sestali
16. februarja. Obravnavali so šest točk dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika
seje odbora.
Na sejo je prišel Uroš Centa.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike
Lašče
Župan je pozdravil predstavnike Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki so
pripravili obravnavani sklep. Povedal je, da je ta sklep usklajen tudi z ostalimi občinami, ki
jih pokriva JKP Grosuplje. Maja Perme, predstavnica JKP Grosuplje, je svetnikom na kratko
predstavila elaborat, kaj le-ta obsega itd. Povedala je, da je v tej ceni zajeto praznjenje
pretočnih greznic (1x na 3 leta), praznjenje male komunalne čistilne naprave (2x v treh letih)

in praznjenje nepretočnih greznic po potrebi. V tej ceni je vključen tudi pregled male
komunalne čistilne naprave 1x na 3 leta, izdaja pogojev ob novogradnjah, poročanje državi,…
Stroški so razdeljeni na dve postavki: na fiksni in variabilni del. Fiksni del predstavlja
omrežnina, variabilni del pa predstavlja storitev izvajanja greznic. Ta se plačuje glede na
porabljeno pitno vodo. Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se sedaj plačuje pri položnici za
vodo, se bo potem plačevala na položnici za greznico, sicer pa bo ostala nespremenjena (cena,
količina).
Sledila je razprava, v kateri je Jakoba Jakliča zanimalo kaj lahko občina subvencionira. Maja
Perme je pojasnila, da v zakonodaji ni ovir. Odvisno je le od občine, da ima to predvideno v
proračunu. Ivana Levstika je zanimalo kako je s kmetijskimi gospodarstvi. Gospa Perme je
povedala, da je kmetijsko gospodarstvo, ki redi živino, lahko storitev, povezanih z
greznicami, oproščeno. (Pod pogojem, da podpiše ustrezno izjavo.) Roka Borštnika je
zanimalo kako bo zadeva potekala v praksi glede vzpostavitve seznama malih komunalnih
čistilnih naprav, kdaj poteka praznjenje. Maja Perme je povedala, da praznjenje poteka
plansko (seznam za tri leta, kdaj pride kakšno naselje na vrsto). Stranke so o tem obveščene.
Sledila je še razprava glede subvencioniranja storitve praznjenja greznic za občane, v kateri so
sodelovali: župan, Jakob Jaklič, Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin, Maja Perme, Sandi
Hribar, Roman Jeglič, Breda Košir, Ladka Deterding, Tatjana Devjak in Stane Stopar.
Na koncu je Sandi Hribar še dodal, da občani storitev plačujejo mesečno, ko javno komunalno
podjetje storitev opravi, je občani nič ne plačujejo dodatno.
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 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
____________________________________________________________________
Ad 4. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2015 in plan
dela za leto 2016
Župan je povedal, da je bilo prenosa iz lanskega leta 3.000,00 EUR. Koncesionar
Marko Zakrajšek, je pojasnil, da je do tega prišlo, ker se niso izvedle vse planirane investicije.
Izvedeno je bilo ogrevanje v predprostoru vežice v Velikih Laščah in še pred tem v Robu.
Nekaj sredstev je za področje pokopaliških dejavnosti predvidenih tudi v občinskem
proračunu, iz katerega bi lahko izvedli investicijo v Robu (stopnice).
Sledila je razprava v kateri je Tatjana Devjak vprašala glede nakupa ozvočenja za vežice v
Velikih Laščah. Koncesionar je obrazložil, da je trenutno že kupil manjšo napravo.
Koncesionar je omenil še, da se na pokopališču pojavljajo kraje. Pridobil je ponudbo za
nadzor pokopališča z video kamerami s katerimi bi bilo pokrito celo pokopališče in parkirna
prostora.
Župan je omenil, da taka investicija trenutno ni predvidena v občinskem proračunu.
Potrebno pa se bo pogovoriti tudi o smiselnosti takega nadzora.
Ivan Levstik je omenil, da je lani pod upravljanje koncesionarja pristopilo pokopališče
Zgonče, v letošnjem letu še Lužarji. Ker pri postavki pokopališče Zgonče ni predvidenega
odvoza smeti, ga je zanimalo kako bo to urejeno.
Zakrajšek Marko je pojasnil, da so tam trije zabojniki za mešane odpadke v lasti občine,
zabojnik za embalažo in zabojnik za sveče. Za odvoz sveč in embalaže se ne plačuje. Za
mešane odpadke pa je zabojnik precej velik glede na velikost pokopališča. Odvoz se bo
naročal približno na dve leti.

Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2015 in plan investicij za leto 2016 za pokopališča
Velike Lašče, Rob in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za
leto 2015 in plan dela za leto 2016
Koncesionar Marko Belaj je na kratko predstavil poročilo za leto 2015 in plan dela za
leto 2016. Povedal je, da je bilo v letu 2015 evidentiranih okrog 40 okvar na vodovodnih
omrežjih. Poleg tega so odpravljali okvare na vodovodnih priključkih, vodohranih, črpališčih,
… Omenil je nekaj večjih del: obnovitev vodohrana Ulaka, vodohrana Opalkovo, menjava
črpalke pri črpališču Marinčki, zamenjava cevovoda na odseku cevovoda v Malih Laščah,
zamenjava cevovoda v vasi Selo, obnova cevovoda je potekala tudi na območju sistema
Boštetje v vasi Naredi, obnova sistema Turjak na Gradežu, obnova sistema Velike Lašče v
Retjah, obnova cevovoda in postavitev hidrantov v Karlovici. Lani so zabeležili okrog 40
napak na omrežju kar je okrog 20% manj kot leto prej, kar je posledica obnavljanja
vodovodnega omrežja. Poudaril je, da prihaja do motenj s pitno vodo tudi zaradi odvzema
vode s hidrantov. Do tega pogosto prihaja na območju sistema Karlovica in Turjak. Glede
tega se bo potrebno pogovoriti s pristojnima PGD. Brez predhodne uskladitve s
koncesionarjem, ni dovoljen odvzem vode s hidrantov. V razpravi se je pokazala potreba po
izgradnji novega vodohrana na Karlovici in usposodobitev vrtine na Turjaku. Marko Belaj je
svetnikom predstavil tudi plan sanacij v letošnjem letu: sanacija vodohrana in prečrpalnice
Uzmani, vodohran Bane, Predgozd, Krvava peč, popravilo opornega zidu na vodohranu
Opalkovo, ter manjša pleskarska in obnovitvena dela.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Breda Košir, župan, Marko Belaj, Rok Borštnik,
Tatjana Devjak, Jakob Jaklič, Cirila Marinčič, Srečko Knafelc, Ivan Levstik.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2015 in plan investicij za leto 2016 za vodovodna
sistema Velike Lašče in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Rok Borštnik je zapustil sejo.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
Marija Ivanc Čampa je povedala, da v skladu s 3. členom Odloka o ustanovitvi Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu svet med drugim sestavlja tudi en predstavnik
pristojne Policijske postaje. Glede na to, da je Občina Velike Lašče s 1.1.2016 prešla pod
pristojnost Policijske postaje Ribnica, je potrebno sprejeti omenjeni sklep, s katerim
razrešimo predstavnika Policijske postaje Ljubljana Vida Likavca in imenujemo predstavnika
Policijske postaje Ribnica, Marjana Cimpriča.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2016
Veronika Vasič je predstavila letni program športa Občine Velike Lašče za leto 2016
in pojasnila, da so zadevo obravnavali na odboru. Člani odbora predlagajo, da se LP sprejme.
LP je narejen v skladu z zakonodajo na področju športa in zajema vse programe, ki se
financirajo iz občinskega proračuna. Postavke in zneske je OS že potrdil v proračunu za leto
2016, zato gre samo za potrditev, kar je že sprejeto v proračunu. Na podlagi letnega programa
se sredstva razdelijo različnim društvom, ki se prijavijo na razpis za športne dejavnosti.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Letni program športa v Občini Velike Lašče
za leto 2016.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Rok Borštnik se je vrnil na sejo.
_________________________________________________________________________
Ad 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav
Roman Viršek je povedal, da je bil v Občini Velike Lašče na podlagi sprejetega
Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav že dve leti zapored
izveden razpis za subvencioniranje izgradnje MKČN. Glede na izkušnje pri podeljevanju teh
subvencij, je predlagano nekaj sprememb pravilnika. In sicer, določitev višine subvencije do
katere so upravičeni vlagatelji v odstotku glede na celotno vrednost male komunalne čistilne
naprave. S tem bi naše občane spodbudili k vgrajevanju kvalitetnejših čistilnih naprav. Neke
spremembe pravilnika pa so vezane na spremenjeno zakonodajo.
Jerica Tomšič Lušin je opozorila svetnike na gradivo, ki so ga dobili pred sejo in bo
veljalo za prehodno obdobje.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Roman Viršek, Ladka
Deterding in župan. V razpravi se je izoblikovala še ena sprememba, in sicer, da se v 2.
odstavku 2. člena »Do 50% upravičenih stroškov…« črta besedica »do«.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike
Lašče.

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

_________________________________________________________________________
Ad 9. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo
Veronika Vasič je povedala, da se v veljavnem Pravilniku o oddajanju prostorov v
najem in uporabo črtajo določbe, ki se nanašajo na javni zavod Trubarjevi kraji. To je
potrebno zaradi prenehanja delovanja Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Pravilnik je
obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti in ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o spremembi pravilnika o
oddajanju prostorov v najem in uporabo.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – 2 (Rok Borštnik, Srečko Knafelc)
Sklep je sprejet.
________________________________________________________________________
Ad 10. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine
Velike Lašče
Veronika Vasič je povedala, da Občinski svet določa višino najemnin za najem ali
enkratno uporabo prostorov v objektih, ki so v lasti Občine Velike Lašče. V doslej veljavnem
ceniku so bile vključene tudi najemnine za objekte v upravljanju (npr. grad Turjak). Občinska
uprava je pripravila predlog novega sklepa o določitvi najemnin za Trubarjevo domačijo na
Rašici, Levstikovem domu ter Doma krajanov v Robu in Turjaku. Pri pripravi predloga sta
bili upoštevani dosedanja praksa in ponovna kalkulacija cen za najem prostorov.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Polona Cvelbar, župan, Jerica Tomšič Lušin, Tina
Kadenšek, Tatjana Devjak, Rok Borštnik, Breda Košir, Veronika Vasič in Jakob Jaklič.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o višini najemnin za najem ali
enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
_________________________________________________________________________
Ad. 11 Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti Občine Velike Lašče
Tatjana Devjak je povedala, da gre tukaj za poenostavitev prejšnjega sklepa. Cene so
razdeljene na tri kategorije. Tatjana Devjak je na kratko predstavila novosti, ki jih prinaša
sklep. Občinski svet določa višino vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti Občine Velike
Lašče. V doslej veljavnem ceniku so bile vključene tudi vstopnine za objekte v upravljanju.
Glede na spremenjene okoliščine v zvezi z vodenjem obiskovalcev je občinska uprava
pripravila predlog novega sklepa o določitvi vstopnin za Trubarjevo domačijo na Rašici in
spominsko sobo v Levstikovem domu. Pri pripravi predloga so bile upoštevane dosedanje
izkušnje glede vodenja obiskovalcev oz. zaračunavanja vstopnin.
Sledila je kratka razprava v kateri so sodelovali: Tina Kadenšek, Tatjana Devjak, Veronika
Vasič, Uroš Centa, Jerica Tomšič Lušin in Polona Cvelbar.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih,
ki so v lasti Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad. 12 Obvezna razlaga 96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Velike Lašče
Marija Ivanc Čampa je vsebinsko povzela razloge, zakaj je potrebna obvezna razlaga
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče.
V skladu s 4. odstavkom 96. člena na območjih podrobnejše namenske rabe »SKS –
površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske hiše« in 1. odstavkom 102.
člena na območjih podrobnejše namenske rabe A – površine razpršene poselitve« Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče je pod točko dopustni nezahtevni in
enostavni objekti določeno, da je dovoljeno graditi le pomožne kmetijsko – gozdarske objekte
in ne tudi objektov za rejo živali. Upravna enota Ljubljana na območjih SKS in A ne more
izdati gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte za rejo živali.
V 4. odstavku 96. člena in 1. odstavku 102. člena OPN je glede oblikovanja
nezahtevnih in enostavnih objektov v točki 3.2. določeno, da površina pomožnega objekta (ali
skupine pripadajočih pomožnih objektov) ne sme presegati 30 % površine osnovnega objekta.
Upravna enota Ljubljana na območju SKS in A ne more izdati gradbenega dovoljenja za
objekte za rejo živali, pomožne kmetijsko gozdarske objekte in objekte za kmetijske
proizvodne in dopolnilno dejavnost, saj nekateri izmed teh dopustnih objektov presegajo
površino osnovnega objekta.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Jerica Tomšič Lušin, župan, Marija Ivanc
Čampa, Jakob Jaklič, Ivan Levstik.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme obvezno razlago 96. in 102. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad. 13 Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je na kratko povzela in predstavila štiri primere oz. vloge, ki so
prispele na občino.
Na občino je bila naslovljena vloga za menjavo parcele št. 4073/2 s parcelo št. 4002/24 obe
k.o. 1711 Turjak. Ker je slednja parcela javno dobro, je najprej potrebna njegova ukinitev.
Občan je na občino naslovil vlogo za menjavo zemljišč in sicer parceli št. 677/4 in 677/7 obe
k.o. Dvorska vas, bi zamenjal za parc.št. 3622/2 k.o. Dvorska vas, po kateri v naravi poteka
pot in je javno dobro. Pred sklenitvijo menjalne pogodbe je zato potrebna ukinitev le-tega.
Na občino je bila naslovljena vloga za menjavo parcele št. 1973/2 k.o. 1711 Turjak, s
parcelama št. 4014/2 in 4014/3 obe k.o. 1711 Turjak. Pred menjavo je potrebno ukiniti javno
dobro na parc.št. 4014/3 k.o. 1711 Turjak.
Občan je na občino naslovil vlogo za odkup zemljišča, parcele št. 1479/5 k.o. 1715 Osolnik,
okoli stanovanjske hiše. Ker je omenjena parcela javno dobro, je potrebno javno dobro najprej
ukiniti.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Cirila Marinčič in Jerica Tomšič Lušin.

Predlogi sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 4002/24 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 28 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 3622/2 k.o. 1718 Dvorska vas, v izmeri 150 m2. Navedena parcela postane
lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
3. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 4014/3 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 71 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
4. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 1479/5 k.o. 1715 Osolnik, v izmeri 62 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje o vseh sklepih:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepi so sprejeti.
___________________________________________________________________________
Ad. 14 Potrditev DIIP za investicijo Asfaltiranje cest po občini Velike Lašče v letu 2016
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo občine 29. januarja 2016 obvestilo o pripadajočih sredstvih občin za
sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017 na podlagi 23. člena Zakona o financiranju
občin. Za investicijo Asfaltiranje cest po občini Velike Lašče v letu 2016 se v načrtu
razvojnih programov spremeni samo delež financiranja iz sredstev, namenjenih investicijam
v občinah v skladu z ZFO in posledično lastna finančna sredstva občine.
Predlog sklepa:
Potrdi se novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za naložbo
Asfaltiranje cest po občini Velike Lašče v letu 2016, ki ga je izdelal: RC Kočevje Ribnica
d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, februar 2016.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 170.000,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 18.2.2016 do 31.12.
2016.
Vire za financiranje zagotavljajo:
• Lastna finančna sredstva v znesku 80.688,00 EUR
• Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 89.312,00 EUR
• Drugo v znesku 0 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________

Ad. 15 Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov
Polono Cvelbar je zanimalo kako napreduje občinski prostorski načrt.
Marija Ivanc Čampa je pojasnila, da smo pridobili vse potrebne smernice, katere smo
zahtevali, tudi s strani kmetijskega ministrstva. Zdaj pripravljamo gradivo za prva mnenja, da
naredimo čistopis, kjer upoštevamo vse pridobljene zahteve. Določene pobude bodo najbrž
izpadle, določene bodo šle v usklajevanje. Potem pa gre pripravljeno gradivo vsem resorjem
v pridobitev prvega mnenja.
Župan je predlagal, da se do naslednje seje pripravi terminski plan, iz katerega bo razvidno za
koliko se je priprava okoljskega prostorskega načrta zamaknila.
Uroš Centa je predlagal, da bi se pri občinskem prazniku čim več društev aktiviralo in
sodelovalo. Sam že ima nekaj predlogov (npr. igre z žogo gasilcev,…)
___________________________________________________________________________
Ad. 16 Poročilo župana
Župan je svetnike seznanil, da je eden od občinskih svetnikov vložil tožbo glede
sprejetja določenega sklepa, ki ga je občinski svet sprejel marca prejšnjega leta. Tožba je na
upravnem sodišču.
Svetnike je seznanil, da je skoraj v celoti že sestavil projektno skupino za turizem in kulturo.
Seznanil jih je tudi z dejstvom, da se dnevno časopisje še naprej izkorišča za blatenje župana
in sprejetih sklepov občinskega sveta. Gre za članke, ki vsebujejo veliko neresnic. Poudaril je,
da je Trubarjeva domačija pomembna ne samo za našo občino, ampak za celo državo. Zato že
tečejo priprave na bližajoče se obletnice, v letošnjem letu je to 30.obletnica Trubarjeve
domačije in 25. letnica samostojne države Slovenije. V naslednjem letu pa se pri nas
pričakuje državna proslava 500. obletnice protestantizma. Glede tega smo že v kontaktu tudi s
škofom evangeličanske cerkve Gezo Filom, ki je izrazil željo po sodelovanju. Župan je tudi
podal apel, da je že čas za prenehanje neosnovanih kritik na račun ukinitve Javnega zavoda
Trubarjevi kraji, saj bo čas pokazal, da se na Trubarjevi domačiji ne bo odvijalo nič manj
prireditev, kot v času Javnega zavoda. Vsakomur, ki ima kakršnekoli ideje po ustvarjanju, so
mu vrata občinskih objektov vedno odprta.
Srečko Knafelc je ob tem izjavil, da on novinarki ni pripravil gradiva za njen članek,
saj članek vsebuje le to, kar je tudi sicer javno dostopno npr. na občinski spletni strani.
Župan je za konec povedal, da v svojem nagovoru ni niti z besedo omenil Srečka
Knafelca, zato ne potrebuje njegove obrazložitve oziroma zagovora.
Seja je bila zaključena ob 19.50.
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Tanja Uršič
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