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
17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 26. aprila 2017
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA (prišel med 2. točko dnevnega reda), 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, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Suzana PETRIČ – občinska uprava, Maja PERME - predstavnica JKPG d.d., Mateja predstavnica URBIS d.o.o., Slavko TEKAVČIČ – finančni svetovalec, Peter INDIHAR –
predstavnik Nadzornega odbora, 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 predlagal spremembo dnevnega reda. In sicer zamenjavo točk 5. in 7. ter dodatno
točko 9.
Dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 16. redne seje
Poročilo odborov
Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2016
Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
6. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016
7. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2017
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varnostnih pasovih vodnih virov v Ljubljani in
ukrepih za zavarovanje voda v delu, ki se nanaša na območje Občine Velike Lašče
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poročilo župana
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Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 16. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Župan je svetnike seznanil, da so na podlagi sklepov sprejetih na prejšnji seji, med gradivom,
ki jim je bilo razdeljeno pred današnjo sejo, dobili tudi dopolnitev letnega poročila za delo
Medobčinskega inšpektorata Ribnica (glede odstotka naših občanov pri izrečenih kaznih),
odgovor UE Ljubljana na naš poziv za spremembo uradnih ur Krajevnega urada Velike Lašče
in odgovor glede izterljivosti dolga koncesionarja za pokopališko dejavnost.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora, odbor z družbene dejavnosti, odbor za finance, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, nadzorni odbor ter komisija za priznanja in odlikovanja.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so se vsi člani odbora sestali dne 24.
aprila, ko so obravnavali pet 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 vsi člani odbora sestali
18. aprila in obravnavli tri točk dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika seje
odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se trije člani odbora
sestali 20. aprila, vsebina seje odbora pa je razvidna iz zapisnika seje odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Ivan Levstik je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 24. aprila
in obravnavali šest točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika seje odbora.
Na sejo je prišel svetnik Uroš Centa.
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NADZORNI ODBOR
Peter Indihar je povedal, da so člani odbora pregledali Zaključni račun proračuna
Občine Velike Lašče. Vsebina zaključkov nadzora je razvidna iz vsebine poročila.
Srečko Knafelc in Roman Jeglič sta dala pripombo na zapisnik odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem. Jerica Tomšič Lušin je podala pojasnilo.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2016
Župan je povedal, da smo danes dobili opravičilo s strani komandirja PP Ribnica, da
se zaradi osebnih razlogov ne more udeležiti seje sveta. Nadaljeval je, da je nad poročilom PP
Ribnica razočaran in predlagal, da občinski svet sprejme sklep, da do naslednje seje pripravijo
podrobnejše poročilo o njihovem delu na območju Občine Velike Lašče. Zanima nas tudi
raziskanost njihovega dela. Tako kot smo bili vajeni poročil do sedaj.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: župan, Jerica Tomšič Lušin, Cirila Marinčič, Roman
Viršek
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče prosi PP Ribnica za podrobno poročilo o njihovem
delu na območju Občine Velike Lašče, tako kot smo poročilo dobili vsako leto do sedaj.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike
Lašče
Maja Perme, predstavnica JKPG d.d. je povedala, da je elaborat, ki so ga svetniki
dobili z gradivom, pripravljen na podlagi Uredbe o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Metodologijo je predpisala država in natančno
določa kakšen je način izračuna cen, kakšna je vsebina elaborata in kakšni so upravičeni
stroški, ki padejo pod kalkulacijo cen. Podlaga za izdelavo letošnjega elaborata je bil poslovni
načrt za leto 2017, ki ga je potrdil tudi nadzorni svet JKPG d.d.. Planski ceni se prištejejo
poračuni leta 2016. Metodologija namreč določa, da mora izvajalec javne službe cene
korigirati tako, da deluje s pozitivno ničlo. Storitev javne službe je sestavljena iz dveh
postavk: iz cene izvajanja storitve, ki krije tekoče stroške izvajanja storitve in pa iz cene
omrežnine, ki krije stroške amortizacije. Potem imamo še okoljsko dajatev, ki je določena s
strani države. Pri spremembah cen gre za rahlo uskladitev navzgor, razlog pa je pri višji
vrednosti infrastrukture, kot je bila predvidena v prejšnjem elaboratu, ki ga je svet potrjeval
lani. Povedala je na primeru 4 članske družine, ki povprečno porabi 16 m3 vode. Do sedaj so
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda plačevali 13,59 Eur mesečno, po novih cenah pa bo
račun 14,01 Eur. Gre za povišanje mesečnih stroškov za 42 centov.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je znotraj te cene 13,59 Eur, okoljska dajatev v
višini 8,45 Eur. Ta znesek je lahko bistveno nižji za tista gospodinjstva, ki imajo vgrajene
male komunalne čistilne naprave (plačujejo le 10% tega zneska). Predlagane cene se bodo
začele uporabljati s 1. junijem.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Maja Perme, Jerica Tomšič Lušin,
župan in Tatjana Devjak. Svetniki so se strinjali, da JKPG d.d. od Ministrstva za okolje in
prostor zahteva pojasnilo glede višine cene omrežnine.
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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 – 10 svetnikov,
PROTI – 2 (Rok Borštnik, Ivan Levstik)
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
Mateja Delač, predstavnica podjetja URBIS d.o.o. je povedala, da so v njihovem
podjetju pripravili predlog sprememb in dopolnitev OPPN-ja za poslovno cono Ločica.
Predvsem z razlogom, da se območje OPPN-ja uskladi z območjem predvidenim v OPN-ju
Občine Velike Lašče za poslovno cono. To pomeni, da se je v OPPN vključilo dve dodatni
zemljišči, v skupni izmeri nekaj manj kot 15000 m2. OPPN je bil deloma spremenjen v
tekstualnem, deloma tudi v grafičnem delu (F5). Spremenjena je bila tudi podrobna
namembnost rabe, predvsem zaradi faznosti izgradnje. V enotah F1 in F2, pa ostaja
namembnost rabe nespremenjena. Podrobna namembnost rabe se ne spreminja tudi v enoti
F6, se pa severni del enote F6, priključi enoti F5, kjer je predvidena prestavitev zbirnega
centra, ki je sedaj v centru Turjaka. Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami
bodočih lastnikov in njihovimi razvojnimi namerami, zato je bilo potrebno izdelati
spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile uresničitev nameravanih
načrtov. S to spremembo smo omogočili tudi drugačno parcelacijo, prilagajanje parcel in
objektov.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin, Jakob Jaklič in
župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za
proizvodne dejavnosti.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – 0
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016
Župan je na kratko predstavil zaključni račun Občine Velike Lašče za leto 2016.
Povedal je, da sestoji iz treh delov: splošnega dela (bilance prihodkov in odhodkov),
posebnega dela (bilanca odhodkov) in obrazložitve. Prihodki so bili za 2% višji od planiranih,
odhodki pa približno 6% nižji od planiranih. Župan je poudaril, da je občina odplačala
približno 136.000 Eur kredita. Iz računa financiranja pa je razvidno katere kredite ima občina
še za poplačat. Odprte imamo še tri kredite (športno dvorano, nove učilnice v osnovni šoli in
stavbišče Turjak). Iz tega izhaja, da je občina zadolžena približno 185 Eur na prebivalca. Iz
načrta razvojnih programov izhaja, da smo imeli čez 50 investicij. Naštel je investicije, ki smo
jih izvedli in tiste, ki nam jih še ni uspelo.
Zaključni račun proračuna je na kratko pokomentiral tudi Slavko Tekavčič, ki je povedal, da
je bila pri njegovi pripravi upoštevana celotna sistemska zakonodaja, ki opredeljuje pripravo
tega dokumenta. Zaključni račun je dokument, ki predstavlja dejansko porabo razpoložljivih
sredstev lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu. Tako prihodkovna kot
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odhodkovna stran je prikazana transparentno. Gospod Tekavčič je pohvalil strokovno službo
občine, ki kvalitetno pripravlja tako proračun kot zaključni račun.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Breda Košir, Jerica Tomšič Lušin, Jakob Jaklič in
župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike
Lašče za leto 2016.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov
ZA – 11 svetnikov, PROTI – 1 (Rok Borštnik)
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2017
Ladka Deterding, predsednica komisije za priznanja in odlikovanja je povedala, da so
se članice sestale danes pred sejo in ugotovile, da so se na podlagi razpisa za podelitev
priznanja občine Velike Lašče v letu 2017, ki je bil objavljen v marčevski Trobli, prispeli trije
predlogi. Za podelitev priznanja občine je Roman Jeglič predlagal Boža Zalarja, občinski
odbori NSi, SLS in SDS Lovsko družino Velike Lašče in Osnovna šola Primoža Trubarja
šolsko zobozdravnico, Emilijo Lušnic. Predloga za podelitev častnega občanstva ni bilo. Vsi
predlogi so bili pravočasni in ustrezno obrazloženi. Komisija predlaga izvedbo tajnega
glasovanja. Podeljujeta se dve priznanji občine, prejela ju bosta kandidata, ki bosta prejela
večino opredeljenih glasov.
Župan je predlagal tajno glasovanje, glede na to, da je več predlogov kot se podeljuje
priznanj.
Sledilo je glasovanje o tajnem glasovanju.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Za komisijo so predlagani: Tina Jaklič, Rok Borštnik in Uroš Centa.
Sledilo je glasovanje o komisiji.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Predlog je sprejet.
Uroš Centa je poročal o rezultatih glasovanja. Božo Zalar in Lovska družina Velike Lašče sta
dobila po 8 glasov, Emilija Lušnic pa je dobila 7 glasov.
Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2017 se podeli Božu Zalarju in Lovski družini
Velike Lašče.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občinski svet Občine Velike Lašče na 15. redni
seji 20. decembra 2016 sprejel sklep, da se strinja s parcelacijo parcele št. 4032/9 k.o. Turjak
in odkupom novonastale parcele v izmeri 22 m2. Parcelacija omenjene parcele je bila
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opravljena, nova parcela, ki je predmet odkupa je parcela št. 4032/31 k.o. Turjak. Da bo
slednja lahko predmet pravnega prometa, je na njej potrebno ukiniti javno dobro.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na
parceli št. 4032/31 k.o. Turjak, v izmeri 22 m2. Navedena parcela postane lastnina
Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varnostnih pasovih vodnih virov v
Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda v delu, ki se nanaša na območje Občine Velike
Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da v času ustanovitve občine začele delovati vrtine
pri Marinčkih. Dokončan je bil vodovod Turjak in priključen na nov vodni vir. S tem so bila
ukinjena različna vaška zajetja oz. niso bila več v uporabi za vodooskrbo. Občina Velike
Lašče je naročila strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov. Občinski svet je leta 1998
sprejel Odlok o varstvu vodnih virov na območju Občine Velike Lašče. Na ARSO so ga pri
izdaji vodnih soglasij vseskozi upoštevali in se nanj sklicevali. Zdaj se je na območju Turjaka
pojavil investitor, na Direkciji za vode (kjer po novem izdajajo vodna soglasja) pa so
ugotovili, da je po odloku iz leta 1977 (ki z uveljavitvijo novega odloka ni prenehal veljati)
tam še vedno vodovarstveno območje, ker je bilo včasih tam vodno zajetje za naselje Turjak.
Ker gre za drugi varstveni pas, ne morejo izdati soglasja, razen če se objekt priključi na javno
kanalizacijo. Ta vodni vir je že 20 let opuščen. Na Direkciji za vode so povedali, da bo
investitor dobil soglasje, če občinski svet občine prekliče veljavnost odloka še iz prejšnje
občine (iz leta 1977, zadnja dopolnitev pa iz leta 1985).
Občina je v letu 2016 naročila nove strokovne podlage, saj se nekateri vodni viri iz veljavnega
odloka iz leta 1998 ne uporabljajo več za vodooskrbo, zato bi bila potrebna novelacija.
Strokovne podlage smo poslali ministrstvu, ta pa naprej v recenzijo Geološkemu zavodu. Po
opravljeni recenziji bo določitev vodnih virov, režim varstva in obseg varstvenih pasov
vodnih virov na območju občine Velike Lašče sprejela vlada z uredbo. Vodni viri bodo po
novem zavarovani z državnim aktom, ne z aktom lokalne skupnosti.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
varnostnih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda v delu, ki
se nanaša na območje Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Mag. Polono Cvelbar je zanimalo kako je z OPN-jem.
Župan je svetnike seznanil, da smo v zvezi z OPN-jem imeli sestanek na Ministrstvu za okolje
in prostor. Glede na potek dogodkov, bo prišlo do zakasnitve. Do naslednje seje lahko
pripravimo nov terminski plan, glede na nova izhodišča.
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Srečko Knafelc je opozoril na napako, ki se mu je pripetila. Zaradi preobremenjenosti je
pozabil pravočasno oddati vlogo in društvo prijaviti na razpis za sofinanciranje dejavnosti. V
letošnjem letu se je to zgodilo štirim društvom. Še več pa je takšnih, ki so na razpis
popolnoma pozabili. Ne razume, da so za njegovo napako kaznovani vsi člani društva.
Predlagal je, da občina v prihodnjih letih objavlja razpis v mesecu aprilu, saj imajo društva
povečini v mesecu marcu še letne zbore. Predlagal je tudi, da bi občina v kolikor tri dni pred
iztekom roka za prijavo na razpis ne bi prejela vseh vlog, manjkajoča društva pozvala k
pravočasni oddaji vlog.
Župan je povedal, da smo bili z določenih strani kritizirani, da ne objavimo razpisov takoj po
sprejemu proračuna. Veliko prireditev je namreč že januarja ali februarja. Razpis je bil
objavljen mesec in pol. Gre za odgovornost predsednikov društev, da v tem času oddajo vloge
in prijavijo svoje plane. Tu so bile kritike nepotrebne, držati se je potrebno pravil. Tudi na
državnem nivoju je tako.
Tatjana Devjak je povedala, da smo pred tremi leti začeli z novimi obrazci pri razpisih, v
Levstikovem domu je bil celo informativni sestanek na to temo. Povedala je, da se ji ne zdi
pošteno do tistih društev, ki resno pristopijo k zadevi in pravočasno oddajo prijave, da roke
kar podaljšujemo. Potrebno se jih je držat. Društva kličemo in jih prosimo za oddajo poročil,
da jim denar sploh lahko nakažemo.
Jakob Jaklič je vprašal, če je letos v planu nabava agregata.
Župan je odgovoril, da letos najbrž ne.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da bo v maju sestanek s štabom civilne zaščite, pa se bodo
dogovorili tudi o tem.
Tatjana Devjak je povedala, da je bilo na občnem zboru švicarskega društva zastavljeno to
vprašanje, saj so nam nakazali sredstva v ta namen.
___________________________________________________________________________
Ad 11. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za sodelovanje in jih povabil, da se udeležijo prireditve
ob občinskem prazniku, ko bodo tudi podeljena občinska priznanja.
Svetnike je seznanil s problemi, ki jih imamo z Zbirnim centrom na Turjaku, zaradi obiskov
Romov.
Seja je bila zaključena ob 20.00.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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