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Z A P I S N I K
19. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 08. novembra 2017
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Rok BORŠTNIK, Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Breda KOŠIR, Ivan LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Opravičeno odsotni: Srečko KNAFELC
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
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 povedal, da se svetnik Srečko Knafelc današnje seje protestno ne bo udeležil in je
prosil Jerico Tomšič Lušin, da na željo Srečka Knafelca, prebere njegovo protestno pismo,
prejeto po e-pošti 8. novembra 2017 ob 11.45.
»Danes se iz protesta ne bom udeležil seje občinskega sveta.
Obrazložitev:
Ker se sistematično onemogoča obveščenost nekaterih izvoljenih predstavnikov
občinskega sveta in članov ali celo predsednikov komisij o dogodkih o katerih bi morali biti
vsaj obveščeni če ne že vključeni vanje! Tako bo v petek 10. novembra potekal obisk MK na
Rašici in Turjaku, o katerem sem izvedel po neuradni poti in kateremu bi morali prisostvovati
vsi kompetentni člani Občinskega sveta in njegovih ustreznih odborov!
Ker se ne izvaja sklepov, sprejetih na občinskem svetu in njegovem uradno izvoljenem
odboru za Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem - že zdavnaj je minil napovedani in uradno
sprejeti rok za obravnavo Strategije turizma v občini Velike Lašče. Kdo je odgovoren za to,
naj med seboj ugotovijo člani občinskega sveta.
Prosim, da s to mojo odločitvijo seznanite člane občinskega sveta tako, da obrazložitev
preberete na seji!
Srečko Knafelc, občinski svetnik in član Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem«
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Dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 18. redne seje
Poročilo odborov
Vloga za odkup zemljišč
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov statutarno pravne komisije
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2017 -I
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Poročilo župana

Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njegovo potrditev. Breda Košir je opozorila na tiskarsko napako. Župan je predlagal potrditev
zapisnika s predlagano spremembo.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za finance in komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so se trije člani odbora
sestali dne 07. novembra, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je
razvidna iz zapisnika seje odbora.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica Ladka Deterding je povedala, da so se vse članice komisije sestale 08.
novembra pred sejo in obravnavale eno samo točko dnevnega reda, o kateri bo več povedala
pri 5. točki dnevnega reda seje Občinskega sveta.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Vloga za odkup zemljišč
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občan na občino podal vlogo za odkup dela zemljišča
parc.št. 3992/10 k.o. Turjak, v izmeri 91 m2, ki je javno dobro in meji na njegovi parceli. Zato
predlaga parcelacijo omenjene parcele in nato ukinitev javnega dobra na novonastali parceli,
da bo le-ta lahko predmet pravnega prometa.
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Prav tako je bila s strani občana na občino podana vloga za zamenjavo dela zemljišča parc.št.
4018/1 k.o. Turjak, ki je javno dobro, meji na njegovo parcelo in v naravi predstavlja dvorišče
k njegovi stanovanjski hiši. Zato predlaga parcelacijo omenjene parcele, katere stroške je
pripravljen kriti sam, in nato ukinitev javnega dobra na novonastali parceli, da bo le-ta lahko
predmet pravnega prometa. Novonastalo parcelo, bi zamenjal s parcelo št. 168/20 k.o. Turjak.
Razliko v ceni je pripravljen doplačati.
Jakob Jaklič je dodal, da je komunalni odbor oba primera pogledal na terenu in se z odprodajo
strinja. Ivan Levstik je dodal, da je v vasi Četež težko obračati kamione, ker so ceste ozke, vas
je zaprta. Jakob Jaklič je povedal, da so ta problem rešili z nasipom, na koncu vasi.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se strinja s parcelacijo parcele
št. 3992/10 k.o. Turjak, na stroške predlagatelja in kasnejšo ukinitev javnega dobra na
novonastali parceli. Strinja se z odprodajo novonastale parcele po parcelaciji.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se strinja s parcelacijo parcele
št. 4018/1 k.o. Turjak, na stroške predlagatelja in kasnejšo ukinitev javnega dobra na
novonastali parceli. Strinja se z zamenjavo novonastale parcele in parcele št. 168/20 k.o.
Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je bila že opravljena odmera javne poti JP 955291, ki
poteka po privatnih zemljiščih in pelje v naselje Grm. S sklepom se ukine javno dobro na
parceli št. 1729/3 k.o. Ulaka, ki v naravi predstavlja dvorišče k stanovanjski hiši in se ta
parcela zamenja z odmerjenimi parcelami, po katerih poteka odmerjena kategorizirana javna
pot. Gre za ureditev medsebojnih razmerij med Občino Velike Lašče in lastnico omenjenih
zemljišč.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine javno dobro na parceli št.
1729/3 k.o. Ulaka.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov statutarno pravne komisije
Ladka Deterding, predsednica mandatne komisije je povedala, da sta člana statutarno pravne
komisije, Franc Debeljak in Ivan Gale, v skladu s 105. členom Poslovnika Občinskega sveta
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB, 2/07, 6/13), zaradi spremembe stalnega
bivališča izven Občine Velike Lašče, podala pisno izjavo o odstopu. Zato jima v skladu z
zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Svetniki so bili v gradivu pozvani, da
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do 7. novembra do 12.00 ure podajo predloge za nova člana statutarno pravne komisije.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je namreč hkrati s predlogom za
ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu nova kandidata. Do roka
je komisija prejela dva predloga. Prvega so podali člani občinskega sveta SDS-a in predlagali
Mirjam Lavrič, drugega pa je predlagala Tatjana Devjak in sicer Petra Podlogarja.
Župan je dal na glasovanje predlog komisije, da se glasuje javno, za vsakega kandidata
posebej.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče razreši Franca Debeljaka in Ivana Galeta kot
zunanja člana statutarno pravne komisije.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče za člana statutarno pravne komisije imenuje
Miriam Lavrič.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
Rok Borštnik in Uroš Centa nista glasovala.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
3. Občinski svet Občine Velike Lašče za člana statutarno pravne komisije imenuje Petra
Podlogarja.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2017 - I
Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2017 je potreben zaradi spremembe
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna in zaradi spremembe načrtovanih odhodkov za
leto 2017, ki so ocenjeni na podlagi deset mesečne realizacije proračuna za leto 2017 ter
načrtovanih investicij v letu 2017.
Župan je povedal, da je razlika glede na sprejeti plan proračuna zelo majhna. Prihodki se npr.
spremenijo le za pol procenta. Pri odhodkih pa se je povečalo sofinanciranje oskrbnin v
socialnih zavodih, predšolska vzgoja, pri investicijah so bila predvidena večja sredstva pri
dokončanju kanalizacije in ureditve centra na Rašici ter sredstva za nabavo novega gasilskega
vozila v Robu. Posledično so se zmanjšale nekatere druge investicije.
Suzana Petrič je svetnikom povedala, kje so spremembe oz. popravki glede na gradivo, ki so
ga prejeli in gradivom, ki so ga prejeli pred sejo (plače režijskega obrata, vzdrževanje cest,
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zimska služba). Svetnikom je v nadaljevanju predstavila še spremembo gradiva, ki je bilo
potrebno zaradi napak pri knjiženju.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Tatjana Devjak, Jerica Tomšič Lušin, Suzana
Petrič, Breda Košir, Ladka Deterding in župan.
Župan ocenjuje, da bo izpeljanih okrog 80% prvotnih investicij.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da smo letni načrt razpolaganja s premičnim in
nepremičnim premoženjem občine pripravili kot nabor parcel, ki so predmet prodaje v letih
2017 in 2018 ter skupni znesek predvidenih prihodkov od prodaje.
Župan je povedal, da se za decembrsko sejo pripravlja rebalans proračuna občine za leto
2018, saj so svetniki sprejemali dvoletni proračun (za leti 2017 in 2018).
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike
Lašče za leto 2017 - I.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov
ZA – 10 svetnikov, PROTI – 1 svetnik (Rok Borštnik)
Sklep je sprejet.
________________________________________________________________________
Ad 7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Ladka Deterding je vprašala kdaj bodo postavljeni snežni koli, ob cesti Mala SlevicaPrilesje jih namreč še ni. Župan je rekel, da delavci režijskega obrata kole že postavljajo,
začeli so v Rutah.
Bredo Košir je zanimalo ali bo občinski svet seznanjen s poročilom revizije
Računskega sodišča. Župan je povedal, da bo, ko bo revizija končana. Gre namreč za javne
podatke.
Rok Borštnik je povedal, da je v Financah zasledil, da je država preko EKO sklada
razpisala 12 milijonov eurov subvencij za gradnjo vrtcev, telovadnic. Glede na to, da v
Turjaku nameravamo graditi šolo in vrtec, ga je zanimalo ali občina spremlja razpise in ali se
je nanj odzvala.
Župan je odgovoril, da se na občini spremljajo razpisi, na omenjenega pa se občina ni javila,
ker smo glede vrtca in šole na Turjaku, trenutno v fazi izdelave projektov.
Nadalje je Rok Borštnik omenil letošnjo okroglo obletnico - 500 let reformacije. Ob dogodku
je pričakoval več dogajanja na Trubarjevi domačiji. Pred ukinitvijo Javnega zavoda
Trubarjevi kraji, je bil po njegovem mnenju, velikokrat izgovor javni zavod. Sedaj, ko je
Trubarjeva domačija neposredno pod občino, pa naj bi bilo drugače. Sam ugotavlja, da temu
ni bilo tako.
Župan je odgovoril, da je Primož Trubar le eden od reformatorjev in da 500. obletnica
reformacije ni enako Primož Trubar. Osnovno dogajanje na to temo naj bi se dogajalo v
Prekmurju. 500. obletnico rojstva Primoža Trubarja, pa smo leta 2008 v občini zelo
slavnostno praznovali. Kar se pa tiče letošnjega praznovanja 500. obletnice reformacije, pa se
je tudi v naši občini veliko dogajalo. Saj je bila naša občina, poleg Občine Puconci ena
redkih, ki je za ta namen pripravila določene programe. Rašica je pridobila celo status
reformacijskega mesta. Že v lanskem oktobru je bila na Trubarjevi domačiji velika prireditev,
ko je bila kot v prvem reformatorskem mestu posajena jablana, kot uvod v letošnje leto. Tej
obletnici je naša občina posvetila letošnji občinski praznik, osrednji govornik na slavnostni
akademiji je bil škof evangeličanske cerkve Geza Filo. Naša občina je stopila v stik tudi z
Občino Puconci, ki je v oktobru na Rašici gostovala z razstavo Alojzija Drašlerja Postaje na
Trubarjevi življenjski poti. Ob tej priložnosti je bila predstavitev knjige 30-letnica Trubarjeve
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domačije v nemškem jeziku, katere se je udeležil tudi švicarski veleposlanik v Sloveniji
Pierre-Yves Fux. Prav tako je bila občina organizator osrednje proslave ob dnevu reformacije.
Odkar je Trubarjeva domačija zopet pod občinsko upravo, je bilo organiziranih več razstav,
beležen je večji obisk. V občini imamo veliko društev, tudi javni zavod in vsi imajo možnost
sodelovati, prispevati ideje, organizirati… Občina celo sofinancira vse dogodke. Ob 500.
obletnici reformacije je bila izključno občina organizator prireditev, nobeno drugo društvo.
Rok Borštnik se ni strinjal z županovim odgovorom in je še enkrat poudaril, da je bila to
enkratna priložnost za veliko promocijo, ki ni bila izkoriščena.
Ladka Deterding je dodala, da v Velikih Laščah občani niso evangeličani, ampak po večini
katoličani. Gre za obletnico območij v Sloveniji, kjer so prebivalci po večini evangeličani.
Kot vemo je to Prekmurje. Zaključila je, da je bilo s strani občine ob dogodku veliko
narejenega.
Tatjana Devjak je povedala, da je bila sama predstavnica občine v republiškem odboru za
počastitev 500. letnice reformacije, pri predsedniku republike. Odbor je vodil dr. Vinkler.
Povedala je, da so sestankovali, pripravljali program. Rečeno je bilo, da mora iti program v
smeri kulture, duhovne prenove, ozaveščanja ljudi, … V začetku leta je bila na občini
pripravljena zloženka o tem, kako bo na občini potekalo to praznovanje. Po njenem mnenju
smo 500. obletnico reformacije, za majhno občino kakršna smo, primerno in častno obeležili
in praznovali. Ni bilo dogodka za velike množice, je bil pa temu praznovanju letos posvečen
občinski praznik. Po njenem mnenju, je šlo s strani Roka Borštnika za neutemeljeno kritiko.
Ivan Levstik je postavil vprašanje glede poslovne cone na Turjaku. Cona je dobila vodo,
zanimalo ga je kdaj bo narejen zavijalni pas. Zanimalo ga je tudi kako je kaj z upravno enoto
oz. menjavo le-te, da bi bilo pridobivanje gradbenih dovoljenj hitrejše.
Župan je povedal, da se sredstva za zavijalni pas prenašajo v naslednje leto, saj z državo
potekajo dogovori o sofinanciranju. Tako ne bi vsi stroški bremenili občinski proračun. Je pa
izgradnja levega zavijalnega pasu na državni cesti predpogoj za pridobitev uporabnih
dovoljenj investitorjev v poslovni coni. Tudi župan želi, da bi naša občina prešla pod drugo
Upravno enoto, saj tudi na občini čutijo veliko nezadovoljstvo z Upravno enoto v Ljubljani.
Jakoba Jakliča je zanimalo ali je možnost, da bi občina v obrtni coni zgradila večnamenski
objekt, ki bi obsegal več gospodarskih objektov (trgovine, lekarne, …), ki bi jih občina lahko
dajala v najem ali jih odprodala.
Župan je odgovoril, da je občina javna institucija, ki dela javne zgradbe (šole, vrtce,
kanalizacijo, komunalno infrastrukturo, …). Poslovne objekte morajo delati podjetniki.
Občina pa mora delovati v javni namen.
Uroš Centa je dodal, da je občina prispevala s tem, ko je potencialnim kupcem ponudila
precej ugodno ceno za nakup zemlje v obrtni coni.
___________________________________________________________________________
Ad 8. Poročilo župana
Župan je svetnike seznanil da je v bližnji prihodnosti pri nas organiziran sestanek s
predstavniki
Ministrstva za Kulturo (minister, državna sekretarka) in predstavniki
parlamentarnega odbora za kulturo pod vodstvom njihovega predsednika dr. Dragana Matiča.
Glede na pisno kritiko občinskega svetnika Srečka Knafelca, da bi moral župan na sestanek
povabiti tudi svetnike, je župan omenil, da bodo na sestanku prisotni vsi tisti, ki lahko kaj
konkretnega prispevajo k problematiki predvidenih tem. Župan je tudi omenil, da običajno
poroča občinskim svetnikom o rezultatih raznih pogovorov, ne pa o morebitnih sestankih s
komerkoli predhodno ne obvešča svetnike. Tema tokratnega sestanka je pogovor glede statusa
Trubarjeve domačije in Turjaški grad. Povedal je, da si Občina Velike Lašče od nekdaj
prizadeva, da bi Trubarjeva domačija pridobila status kulturnega spomenika državnega
pomena. Ta status podeljuje izključno Ministrstvo za kulturo. Do sedaj so bili vsi odgovori z
njihove strani negativni. Mogoče bodo informacije na tokratnem sestanku boljše. Tudi s
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turjaškim gradom je podobna zgodba. Grad je v nasprotju s Trubarjevo domačijo državna last,
zato občina tu nima nikakršnih pristojnosti. Kolikor je znano vsi dosedanji javni pozivi
Ministrstva za kulturo, da bi oddala grad v najem, niso bili uspešni. Župan se tudi sprašuje,
zakaj gradu ne vzamejo v najem vsi tisti, ki venomer ponavljajo kako se to izplača.
V nadaljevanju je župan omenil, da je bila na seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, na pobudo svetnika Srečka Knafelca obravnavana točka strategije in razvoja turizma.
Članica občinske uprave je pripravila osnutek strategije, ki je bila obravnavana na tem
odboru. Svetnik Srečko Knafelc je predložil svoj predlog strategije razvoja turizma. Po
razpravi na odboru je bil sprejet sklep, da naj bi člani odbora v roku enega tedna na občino
posredovali pobude in pripombe na vsa prejeta gradiva. Občinska uprava je članom odbora
posredovala tudi predlog strategije s strani občine. S strani članov odbora ni bila dana nobena
pobuda ali pripomba na gradivo, ki so ga prejeli. Zato občinska uprava ni mogla pripraviti
nove strategije. Župan je povedal, da bo občinska uprava pripravila dopolnjen predlog
strategije in ga poslala vsem svetnikom z željo, da naj dajo svoje pripombe, predloge,
stališča…
Župan je sejo zaključil s povabilom na Martinov koncert in na prižig lučk v Velikih Laščah.
Svetnike je seznanil, da se naslednja seja Občinskega sveta planira decembra, ko naj bi
sprejeli popravke proračuna za leto 2018.
Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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