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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
20. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 20. decembra 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, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, Ivan LEVSTIK, Cirila MARINČIČ
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Nika PEROVŠEK – občinska uprava, Barbara PEČNIK – občinska uprava, Irena INDIHAR –
računovodstvo OŠ PT, Stanka MUSTAR – vodja vrtca Sončni žarek, Tomaž STRNAD predstavnik Elektro Kočevje, 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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda s seznanitvijo občinskega sveta o poteku
dogodkov ob vetrolomu, s strani predstavnika Elektra Kočevje in sicer takoj po potrditvi
zapisnika.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Tatjana Devjak, Ivan Levstik,
Polona Cvelbar, Ladka Deterding in Tomaž Strnad.
Dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 19. redne seje in 3. izredne seje
Seznanitev občinskega sveta o poteku dogodkov ob vetrolomu
Poročilo odborov
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče
5. Sklep o ceni pomoči na domu
6. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2018
7. Soglasje k zadolžitvi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica za nakup novega reševalnega vozila
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
9. Ugotovitveni sklep OPN
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poročilo župana
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Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Potrditev zapisnika 19. redne seje in 3. izredne seje
Župan je povedal, da na zapisnika ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal
njuno potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 19. redne seje in 3. izredne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Rok Borštnik ni glasoval.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnika sta potrjena.
Ad 2. Seznanitev občinskega sveta o poteku dogodkov ob vetrolomu
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da so se izredne razmere zaradi vetroloma začele v
ponedeljek, 11. decembra 2017. V ponedeljek popoldne so bili aktivirani gasilci, ki so
pomagali odstranjevati podrta drevesa. V noči na torek se je veter še okrepil, tako da so bile
aktivirane vse enote gasilcev Občine Velike Lašče. Prioritetno so reševali državno cesto proti
Ljubljani, pri obrtni coni. V torek zjutraj je bil aktiviran tudi štab civilne zaščite. Gasilci in
pripadniki civilne zaščite so najprej zagotovili prevoznost občinskih cest. Celotna občina je
bila brez električne energije. Čez dan je prišla elektrika v Velike Lašče, nato pa po liniji Male
Lašče – Rašica –Rob. Od državne civilne zaščite smo dobili štiri velike agregate, katere smo
namestili na črpališča za vodo. Župan je povedal, da pretrganih električnih kablov zaradi
varnosti ne morejo povezovati gasilci ali pripadniki civilne zaščite. V sredo smo od slovenske
vojske dobili še pet agregatov. Najmočnejšega pa je občina dobila od Elektra Kočevje. Tako
da smo zagotovili varno pot v šolo, šola in vrtec sta nemoteno delala. S šolo in civilno zaščito
smo organizirali tudi spanje v prostorih osnovne šole, zaradi klicev ljudi, da so brez elektrike
in jih zebe. Elektrika je v večino naselij v občini prišla do sobote oz. do ponedeljka, za dve
naselji. Župan se je zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in delavcem Elektra za dobro
organiziranost.
Tomaž Strnad je najprej pohvalil gasilce in civilno zaščito za vso pomoč in
sodelovanje. Povedal je, da je razdelilna postaja v Dobrepolju in je elektriko potrebno dobiti
od tam. Ta razdelilna postaja, ki se napaja iz osmih daljnovodov, pa je ostala brez elektrike.
Delavci Elektra so ocenili, da bo elektriko možno najhitreje pridobiti preko Sodražice, tako da
so vzpostavili ta vod, Velike Lašče pa so bile potem prve na vrsti. Prioriteta je bila seveda
razdelilna postaja, potem pa naprej glavne »veje«. Prvi dan je bil saniran daljnovod iz
Sodražice do Velikih Lašč, pa potem do Rašice in Roba. Na terenu je bila ekipa Elektra
Kočevje, pomagale so jim tudi enote Elektra Ljubljana (Logatec, Litija, Trbovlje). Sanacija se
seveda še nadaljuje.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Tatjana Devjak, Ivan Levstik,
Polona Cvelbar, Jakob Jaklič, Ladka Deterding, župan in Tomaž Strnad.
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___________________________________________________________________________
Ad 3. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za družbene dejavnosti in odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora Tatjana Devjak je povedala, da so se vsi člani odbora sestali dne
19. decembra, ko so obravnavali šest točk dnevnega reda, njihova vsebina 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 dne 15.
decembra, ko so obravnavali tri točke dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz
zapisnika seje odbora.
___________________________________________________________________________
Ad 4. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče
Tatjana Devjak je povedala, da je OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče dne 09. 11. 2017
pripravila predlog spremembe cen programov vrtca Sončni žarek. Predlog je oblikovan glede
na število oddelkov vrtca in število otrok za šolsko leto 2017/2018, to je 13 oddelkov in
normativnim številom 227 otrok – od tega 6 oddelkov I. in 7 oddelkov II. starostne skupine.
Od zadnjega preračuna cen programov v mesecu juniju 2016, so se zgodile tri spremembe, ki
pomembno vplivajo na višino plač zaposlenih v vrtcu in povečujejo stroške dela: dvig plačne
lestvice 1. 9. 2016 nazaj na višino iz meseca maja 2013, pridobitev pravice do višje plače
zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. naziv s 1. 12. 2016 in sprejem Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja na podlagi katerega so se s 1. 7.
2017 povišale plače pomočnic vzgojiteljic in zaposlenih v plačni skupini J. Na podlagi
navedenega predloga se cena I. starostne skupine poveča za 6,26 %, cena II. starostne skupine
pa za 6,82 %. Kalkulacija cene je pripravljena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15).
V sklepu o določitvi cene programov se izključi ceni skrajšanih programov (skrajšan
program brez hrane in skrajšan program z zajtrkom). Določba o možnosti koriščenja
rezervacij ostane enaka – cena rezervacije se spremeni sorazmerno glede na predlog povišanja
cene programov.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Ivan Levstik, Irena Indihar, Tina Kadenšek,
Tatjana Devjak, Jerica Tomšič Lušin in Stanka Mustar.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ
Primoža Trubarja Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Sklep o ceni pomoči na domu
Barbara Pečnik je povedala, da je Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik kot
izvajalec storitve pomoči na domu v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev pripravil predlog cene pomoči na domu.
Na podlagi predložene kalkulacije z dne 15. 11. 2017 bi znašala cena pomoči na
domu za uporabnika 4,55 Eur na uro, kar pomeni, da se doslej veljavna cena ne spreminja.
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Ekonomska cena storitve pomoči na domu bi po novem znašala 15,92 Eur na uro (od sedaj
veljavne cene 15,86 na uro je višja za 0,37%).
Po podatkih Inštituta za socialno varstvo je po stanju na dan 31.12. 2016 povprečna
cena v Sloveniji za uporabnika 5,11 Eur, celotna ekonomska cena pa 16,89 Eur.
Tatjana Devjak je še dopolnila, da so bila s strani Centra za socialno delo razmišljanja,
da bi službo pomoč na domu poenotili, ker so na nekaterih občinah izpadi. Naša občina se s
tem ni strinjala, saj služba pomoči na domu pri nas dobro funkcionira. Če bi naši delavki
morali opravljati delo še v drugih občinah, bi šlo to na račun kvalitete v naši občini. S tem
predlogom CSD-ja se niso strinjale vse občine, tako da je center to misel opustil.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme Sklep o ceni pomoči na domu.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2018
Barbara Pečnik je povedala, da se na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št.
22/98) določi programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se za te potrebe
zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti.
Letni program športa je usklajen s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa, ki
se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče in razporeditvijo sredstev,
namenjenih za posamezna področja športa, zagotovljenih v proračunu za leto 2018.
Tatjana Devjak je še dodala, da se je spremenil Zakon o športu in da bo potrebno
spremeniti tudi pravilnik o delitvi sredstev na področju športa. Ker je to potrebno storiti v
drugi polovici leta, ko bodo tudi volitve, bo spremembo pravilnika pripravila nova oblast.
Predlog sklepov:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Letni program športa v Občini Velike Lašče
za leto 2018.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 7. Soglasje k zadolžitvi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica za nakup novega reševalnega
vozila
Barbara Pečnik je povedala, da je s strani ZD dr. Janeza Oražma Ribnica prišla pobuda
za nakup novega reševalnega vozila. Direktorica Lidija Šmalc, dr.med. je na sestanku z
župani občin ustanoviteljic predstavila nujnost tega nakupa. Dogovor z župani se je glasil, da
se pristopi k nakupu novega nujnega reševalnega vozila s financiranjem na leasing za obdobje
3 let. ZD Ribnica sam iz amortizacijskih sredstev vplača polog in stroške odobritve pogodbe
ob podpisu Pogodbe o financiranju na leasing, razliko pa pokrivajo občine ustanoviteljice po
deležih financiranja določenih z odlokom in sicer: ZD Ribnica plačuje mesečne obroke
leasinga, nato pa občinam ustanoviteljicam v deležih določenih z odlokom o ustanovitvi
mesečno izstavlja zahtevke za povračilo stroškov leasinga. Soglasje občinskega sveta k
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zadolžitvi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je potrebno na podlagi 10. g člena Zakona o
financiranju občin.
Sledila je razprava o smiselnosti sofinanciranja reševalnega vozila za reševalno
postajo Ribnica, glede na to, da naša občina spada pod reševalno postajo Ljubljana, v kateri so
sodelovali: Jakob Jaklič, Tatjana Devjak, Rok Borštnik, Ivan Levstik, Jerica Tomšič Lušin,
Ladka Deterding in župan. Po razpravi so svetniki oblikovali še en sklep, v katerem
predlagajo sofinanciranje naše občine v polovici predlaganega zneska. Ker je večino dobil že
prvi predlog, o drugem svetniki sploh niso glasovali.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k zadolžitvi dr. Janeza Oražma Ribnica
za nakup novega reševalnega vozila in soglaša, da bo Občina Velike Lašče sofinancirala
nakup novega reševalnega vozila v višini 33.167,27 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov
ZA – 9 svetnikov,
Sklep je sprejet.

Niso glasovali: Ivan Levstik, Jakob Jaklič in Tina
Kadenšek
PROTI – nihče

________________________________________________________________________
Ad 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Občina Velike Lašče med Turjakom in
Gradežem zgradila hodnik za pešce, ki se nekje na sredini konča, saj lastnik zemljišča ni dal
soglasja. Občina je na svoje stroške opravila parcelacijo parcel št. 1886/2 in 1886/12, obe k.o.
Turjak v širini pločnika, ki ga namerava zgraditi ob LC111013 po celotni dolžini navedenih
parcel. V interesu občine in lastnika omenjenih zemljišč je, da se uredi zamenjava zemljišč
parcel št. 4032/7 in 4032/12, obe k.o. Turjak, za odmerjeno zemljišče na katerem bo zgrajen
pločnik. Ker sta obe parceli št. 4032/7 in 4032/12 k.o. Turjak javno dobro, je potrebno status
javnega dobra ukiniti, da bosta parceli lahko predmet pravnega prometa. Občan bi s
pridobitvijo teh dveh parcel smiselno zaokrožil svojo lastnino.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine javno dobro na parcelah
št. 4032/7 in 4032/12, obe k.o. Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 9. Ugotovitveni sklep OPN
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je bil v začetku meseca opravljen tehnični pregled
za poslovni prostor v stanovanjskem objektu. Uradnik iz Upravne enote je ugotovil, da je za
opravljanje dejavnosti v tem poslovnem prostoru potrebno tudi soglasje Ministrstva za
zdravje, zato predvidena dejavnost ni storitvena, pač pa zdravstveno dejavnost. Ker občina v
občinskem prostorskem načrtu za območje SKs med dopustnimi objekti nima navedenih
stavb z zdravstveno oskrbo, za ta poslovni prostor ni mogoče izdati uporabnega dovoljenja in
je potrebno sprejeti spremembo OPN-ja. Zdaj sprejemamo le ugotovitveni sklep, bomo pa to
vsebino vključili tudi v spremembe in dopolnitve OPN-ja. Enako velja tudi za poslovno cono
Ločica, tudi tam med dejavnostmi, ki se lahko v coni opravljajo, ni navedene zdravstvene
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dejavnosti. Zato brez te spremembe oz. ugotovitvenega sklepa investitor, ki je kupil zemljišče
v poslovni coni Ločica za svojo dejavnost ne bi pridobil uporabnega dovoljenja. Zato z
ugotovitvenim sklepom med dopustne objekte v območjih SKs navajamo tudi »12640 stavbe
za zdravstveno oskrbo«. Enako velja v območjih IG- gospodarske cone. V Odloku o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za
proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek 3/09, 3/16,
3/17), pa je glede na načrtovano gradnjo v poslovni coni Ločica potrebno dodati še
»zdravstveno oskrbo«.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Jerica Tomšič Lušin, Tatjana
Devjak in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme ugotovitveni sklep za Odlok o prostorskem
načrtu Občine Velike Lašče, ki se v nanaša na dopustne objekte in dejavnosti v
območjih SKs in IG in ugotovitveni sklep za Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti, ki
se nanaša na dopustne dejavnosti v funkcionalnih enotah F1 in F2.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Ivan Levstik je dal predlog, da bi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica zaprosili za
posredovanje podatkov o boleznih naših občanov. Gre sicer za javno objavljene podatke (ne
poimensko), da vidimo kje je naša občina v primerjavi z ostalimi občinami.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Zavod za zdravstveno varstvo izdal zdravstvene
izkaznice občin in smo te podatke v Trobli že objavili. Naša občina v ničemer ne izstopa.
Lahko pa te podatke ponovno objavimo.
Cirila Marinčič je opozorila na staro cestarsko barako, ki stoji ob cesti iz Turjaka
proti Grosuplju. Že več let se ne uporablja, je stara, razpada in je nevarna. Zraven je cesta in
pločnik, ljudje se sprehajajo, tudi z vozički. Čigavo je to, da bi to odstranil ali drugače uredil.
Župan je odgovoril, da je baraka od Auerspergov, ker jim je bila vrnjena zemlja.
Omenil je še, da je bil na današnji dan opravljen brezplačen prevzem barake na Turjaku od
CPL-ja.
Srečko Knafelc je opozoril, da še vedno ni dobil odgovora na vprašanje, v zvezi s
cenikom za Troblo. Od takrat so minili že trije meseci.
Župan se mu je opravičil in mu obljubil odgovor.
Uroš Centa je opozoril na problem, ki se je pojavil ob vetrolomu. Določeni občani so
namreč gasilce klicali ne za reševanje, pač pa kot brezplačno delovno silo. Ali bi bilo mogoče
v takem primeru ukrepanja, ki ni nujno, delo gasilcev zaračunati.
Župan je povedal informacijo, ki jo je dobil od policistov, da bodo zaprosili za
podatek, koliko časa so gasilci porabili za čiščenje državne ceste in za to račun izstavili
vzdrževalcem državne ceste CGP-ju Novo Mesto.
Župan je povedal, da so gasilci in on osebno doživeli zelo žaljiv napad s strani lastnika
objekta v naši občini, ki sicer ni naš občan. Njegovemu objektu je razkrilo streho in je
zahteval, da mu to popravijo gasilci, ki so bili po celonočnem delu in terenu utrujeni. Župan je
povedal, da ne pošilja in razporeja gasilcev. Njihovo delo koordinira civilna zaščita.
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Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da poveljnik štaba civilne zaščite organizira delo
gasilcev. Gasilci pa so na terenu in imajo vodjo intervencije. To je bil poveljnik Gasilske
zveze in on potem presodi, kaj je prioritetno. Ko so s centra za obveščanje začela prihajati
obvestila katere strehe so vse odkrite, je vodja intervencije odločil, da je potrebno občanom
pomagati. Izkazalo se je, da marsikateri klic občanov ni bil upravičen.
Ivan Levstik je povedal, da gasilska društva seveda niso pridobitna organizacija, da ne
morejo izstavljati računa. Vsak občan pa ve, da lahko donira gasilskemu društvu ali pa jim
več prispeva za koledar ob novem letu.
___________________________________________________________________________
Ad 10. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za sodelovanje in jim zaželel lepo praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti, božiča in novega leta.

Seja je bila zaključena ob 19.45.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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