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
9. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v petek, 18. januarja
2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Jože PIRMAN
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN - občinska uprava, predstavniki kabelske TV Velike
Lašče in radia Zeleni val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj je na seji prisotnih deset svetnikov. Dva svetnika sta se opravičila.
Potrditev zapisnika 8. redne seje in 3. izredne seje.
Župan je povedal, da je na zapisnik 8. redne seje Jože Pirman poslal pripombo, v kateri je
zahteval, da se v zapisnik kot popravek dobesedno vnese županova navedba, da je
podjetništvo luksuz. Župan je pojasnil, da je v taki navedbi njegova misel vzeta iz konteksta.
V razpravi, kaj je luksuz in kaj ne, je na prejšnji seji sodelovalo več svetnikov in župan. Ker
se vse seje snemajo, je župan predlagal, da bi se v prihodnje v zapisniku navajali samo
sprejeti sklepi in sodelujoči v razpravi. Če kdo izrecno želi, da se njegovo izjavo vnese v
zapisnik, naj se o tem na seji opredeli. Predlagal je tudi, da se izjava Jožeta Pirmana, da so
asfaltni odseki, odseki do volivcev, črta iz zapisnika 8. seje.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Anton Zakrajšek, Matjaž Gruden, Anton B. Strah in
Andrej Kraševec.
Soglasno, z desetimi glasovi ZA (s črtanjem izjave Jožeta Pirmana) je bil potrjen
zapisnik 8. redne seje občinskega sveta.
Soglasno, z desetimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 3. izredne seje občinskega
sveta.
Z desetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2008 – druga obravnava
3. Predlog pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Velike Lašče
4. Predlog dopolnitve pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče
5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
6. Poročilo župana
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Ad 1. Poročilo odborov
Pred sejo so se sestali vsi štirje odbori in obravnavali predlog proračuna.
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Odbor je obravnaval predlog proračuna in ga podprl. Več kot 40 % proračunskih sredstev je
predvidenih za komunalo.
Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za družbene dejavnosti. Poleg predloga
proračuna, ki ga je skupaj s predlaganim amandmajem župana odbor podprl, so na seji
obravnavali tudi predloga obeh pravilnikov in prispele vloge s področja dela odbora.
Anton B. Strah je poročal, da se je odbor za finance podrobno seznanil s predlogom
proračuna in ga podprl.
Jakob Jaklič je poročal, da se je odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem strinjal s
predlogom proračuna.
Ad 2. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2008 – druga obravnava
Župan se je svetnikom zahvalil, da so na prejšnji seji podprli osnutek proračuna. V času
javne razprave je prejel predloge Polone Cvelbar, Andreja Kraševca, Francija Modica in
Domoljubne liste. Vložena sta bila tudi dva amandmaja.
Prvi amandma je vložil župan in predlagal, da se sredstva, namenjena za obeležitev
Trubarjevega leta združijo v eni postavki.
predlagana
konto
besedilo
v predlogu
razlika
nova
2008
vrednost

0405
1309
1406
1822
1831

Občinske proslave in prired.
Geodetska izmera cestnih zemljišč, drugo
Sofinanciranje turističnih prireditev in
programov društev
Velikolaški poletni festival
Sofinanciranje kult. Prireditev in prog. društev

25.000
15.000
7.000

10.000
10.000
5.000

-15.000
-5.000
-2.000

4.000
15.000

1.000
5.000

-3.000
-10.000

0

35.000

35.000

Doda se nova postavka
1853
Trubarjevo leto 2008 – sofinanc. prireditev in
programov

Drugi amandma sta vložila dr. Tatjana Devjak in Franci Debeljak v naslednjem besedilu.
Poveča se proračunska postavka
Konto
Besedilo
Predlog proračuna
Amandma
1866
INVESTICIJE- objekti za kulturne
112.300 EUR
122.300 EUR
dejavnosti
V okviru NRP pod to proračunsko postavko se povečanje v višini 10.000 EUR nameni za
prekritje strehe Levstikovega doma .
Zmanjša se proračunska postavka
Konto
Besedilo
0707
Nabava nove opreme, vozil – gasilci

Predlog proračuna
50.000 EUR

Amandma
40.000 EUR

Župan je v predstavitvi predloga proračuna predstavil predvsem predvidene investicije. V
razpravi, ki je sledila, so sodelovali Polona Cvelbar, Tatjana Devjak, Andrej Kraševec, Jakob
Jaklič, Franci Modic, Joško Ahec in Anton Zakrajšek.
Sledilo je glasovanje o obeh amandmajih in predlogu proračuna.
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Predlog sklepa. Sprejeme s 1. amandma k proračunu za leto 2008.
Navzočih: 10
ZA: 10
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa. Sprejeme se 2. amandma k proračunu za leto 2008.
Navzočih: 9 (Franci Modic ni glasoval)
ZA: 8
PROTI: 1 (Andrej Kraševec)
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa. Sprejme se odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2008 in načrt
razvojnih programov za obdobje 2008 do 2011.
Navzočih: 10
ZA: 10
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Predlog pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Velike Lašče
Tatjana Devjak je povedala, da je odbor obravnaval predlog pravilnika in predlagal
spremembo 11. in 18. člena. Svetniki so na sejo dobili čistopis z upoštevanimi pripombami
odbora.
Predlog sklepa: Sprejeme se pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Velike Lašče
Navzočih: 9 (Andrej Kraševec ni glasoval)
ZA: 9
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Predlog dopolnitve pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče
Predlog sklepa: Sprejmejo se dopolnitve pravilnika o merilih za izbor programov
športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče
Navzočih: 9 (Andrej Kraševec ni glasoval)
ZA: 9
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Ladka Deterding je povedala, da ne razume ljudi, ki uničujejo javne dobrine. Stalno se
pojavlja vlačenje lesa po bankinah in asfaltnih cestah. Povzročitelji potem niti nanešenega
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materiala ne počistijo s cestišča. Predlagala je, da se v Trobli objavi apel v zvezi s to
problematiko. Župan je povedal, da je že večkrat urgiral pri gozdarjih. Predlaga, da naj v
primeru uničevanja cest o tem občani sporočijo na občino. Tudi Franci Debeljak je povedal,
da je potrebno sporočiti takrat, ko se dela še izvajajo.
Polona Cvelbar je vprašala ali se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z razvojem
širokopasovnega omrežja v občini. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je občina objavila
javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo in upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja.
Polona Cvelbar je še vprašala, kam je potrebno sporočiti, da ima pred svojo hišo zapuščen
avtomobil neznanega lastnika, ki ga je pred časom pustil tam. Sporočiti je potrebno na
policijo.
Andrej Kraševec je vprašal, zakaj je v odloku o proračunu predvidena višja vsota, ki jo
lahko župan sam prerazporeja. Župan je odgovoril, da naj bi bila ta vsota okrog 2%. Ker je
letos proračun večji, je tudi ta znesek večji, naslednje leto bo pa spet manjši. Vprašal je tudi,
zakaj lahko kar župan daje soglasje k zadolževanju javnih zavodov. V skladu z zakonom o
financiranju občin (18. člen) se s predpisom občine določi, kdo odloča o soglasju. V našem
primeru je to določeno v odloku o proračunu občine.
Joško Ahec je vprašal, kakšni stroški in posledice bi nastali, če bi ukinili podružnični šoli
Rob in Turjak. Ali bi s tem kaj prihranili. Župan je povedal, da je to zatečeno stanje, ki pa
seveda tudi nekaj stane. V Turjaku je dolgoročno potreba po kakšnem oddelku vrtca. V
centralni šoli imajo učenci gotovo boljše pogoje kot na podružnicah.
Franci Modic je vprašal, koliko otrok obiskuje obe podružnični šoli. Podatki bodo zbrani
do naslednje seje.
Tatjana Devjak se je zahvalila za pobudo. Nekateri starši dajo sami pobudo, da bi njihovi
otroci obiskovali centralno šolo, po drugi strani pa bi bilo zaprtje podružničnih šol
sprejemljivo le ob soglasju večine staršev in ne na silo.
Polona Cvelbar je menila, da finance niso edini faktor.
Andrej Kraševec je vprašal ali je na poziv v Trobli prišlo kaj predlogov za poimenovanje
nove športne dvorane. Župan je povedal, da so prišli trije predlogi: LIPA, KRPAN in številni
predlogi ravnatelja šole in predlaga, da se z imenom počaka, dokler ne pride do večjega
konsenza. Andrej Kraševec je predlagal, da bi se dvorana imenoval po Miru Cerarju, vendar
je župan predlog označil kot neprimeren, ker se navadno objekti ne poimenujejo po živih.
Ad 6. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za podporo pri sprejemanju proračuna za leto 2008.
Povedal je, da je bil 18. decembra opravljen tehnični pregled za športno dvorano in vezni del.
Odpraviti je potrebno le še nekaj manjših pomanjkljivosti pred izdajo uporabnega dovoljenja.
Joško Ahec je odsotnost svetnika Jožeta Pirmana ob sprejemanju proračuna označil za
neodgovorno. Anton B. Strah je povedal, da je to stvar volivcev. Svetniki niso zato, da bi
ocenjevali drug drugega. Župan je povedal, da se vsak posameznik lahko sam odloči, ali se bo
udeležil seje ali ne. Oba odsotna svetnika sta predhodno opravičila odsotnost na seji.
Seja je bila končana ob 20. uri.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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