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
20. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v petek, 4. decembra
2009 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej KRAŠEVEC, France
MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, mag. Marko ŽUŽEK –
nadzorni odbor občine, Janko KRAMŽAR – direktor JP Snaga d.o.o., predstavniki kabelske
TV Velike Lašče.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih devet svetnikov.
Potrditev zapisnika 19. redne seje.
Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta je bil z devetimi glasovi ZA soglasno
potrjen.
Na sejo je prišel Jože Pirman.
Župan Anton Zakrajšek je predlagal, da se zamenja vrstni red prvih treh točk v vabilu
predlaganega dnevnega reda.
Z desetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Soglasje k pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje
regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana
2. Povišanje cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in povišanje cene
storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3. Poročilo odborov
4. Sklep o dopolnitvi sklepa o višini najemnin za enkratno uporabo poslovnih prostorov v
lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče
5. Odlok o dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Velike Lašče
6. Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla
7. Določitev točke NUSZ za leto 2010
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra (parcele št. 3996/2, 3996/3 in 4002/4 vse k.o. Turjak)
9. Soglasje k gradnji stanovanjskega objekta na parcelah št. 118/1 in 119/1 k.o. Velike Lašče
10. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 – rebalans III
11. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2010 – prva obravnava
12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
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Ad 1. Soglasje k pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana
Župan Anton Zakrajšek je kratko predstavil kronologijo dosedanjih dogovorov med
občinami v zvezi z nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki.
Janko Kramžar, direktor JP Snaga d.o.o., je kratko predstavil vsebino in pomen
pogodbe. Občina Velike Lašče si s to pogodbo zagotavlja enake cene uporabe in vse
uporabniške pravice na RCERO, v izgradnjo bo vložila samo pobrano okoljsko dajatev, ne bo
pa lastnik infrastrukture. Poudaril je, da nadgradnja RCERO ni projekt na papirju, pač pa
realen in že v teku.
Na sejo je prišla Sonja Ratej Pirkovič.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s podpisom pogodbe o
pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za
ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 2. Povišanje cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in povišanje
cene storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da je predlagana cena izračunana v skladu z
novim pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih služb
varstva okolja in enaka za vse občine ne glede na lastništvo Holdinga Ljubljana.
Janko Kramžar, direktor JP Snaga d.o.o. je povedal, da sedaj velja za občino Velike
Lašče višja cena za odlaganje odpadkov (za uporabnike je enaka kot v Ljubljani, razliko
plačuje Občina Velike Lašče). Predlagana cena je bistveno višja, ker so sedanje cene
nenormalno nizke, tudi v primerjavi s sosednjimi občinami in odlagališči. Glede na slovensko
povprečje je cena zbiranja, prevoza in odlaganja pri JP Snaga podpovprečna. JP Snaga ima v
letu 2009 prvič izgubo. Pri ceni 25 EUR/m3 za odlaganje se predelava odpadkov ne splača. V
kalkulacijo nove cene je prvič vključen tudi strošek obratovanja deponije še 30 let po zaprtju.
Sedanja deponija bo odprta le še 4 leta.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Andrej Kraševec, Matjaž Gruden, Jože Pirman,
Anton Zakrajšek in Janko Kramžar.
Predlog sklepa: Za storitve ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana in občinah:
Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova Polhov Gradec, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig,
Velike Lašče in Vodice, ki jih izvaja Javno podjetje Snaga d.o.o. Občinski svet Občine
Velike Lašče potrjuje predlog povprečnih cen brez davščin:
- zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v višini 0,1241
EUR/kg,
- zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih
dejavnosti v višini 0,0533 EUR/kg,
- odlaganja odpadkov v višini 0,1129 EUR/kg,
Nove cene se uveljavijo po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja Ministrstva za
okolje in prostor.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 3. Poročilo odborov
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Župan Anton Zakrajšek je imel na zapisnik odbora dve pripombi. V zapisniku ni navedeno,
pri katerih točkah je bil na seji župan prisoten. Poleg tega je odbor predlagal, da naj bi po
mnenju odbora cenik zimske službe ostal enak kot prejšnje leto. Župan je opozoril, da cenik
ni v pristojnosti odbora. Potrebno je postopati po veljavnih zakonih. Prav tako ni možno
podaljševanje koncesije, pač pa bo treba sprejeti nov odlok in nov razpis za podelitev
koncesije.
Ad 4. Sklep o dopolnitvi sklepa o višini najemnin za enkratno uporabo poslovnih
prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče
Zaradi zmanjšane stopnje DDV pri oddajanju športnih objektov za izvajanje športnih
aktivnosti je potreben popravek sklepa, ker je v veljavnih cenah najemnin upoštevan DDV.
Predlog sklepa: Sklep o višini najemnin za enkratno uporabo poslovnih prostorov v lasti
ali upravljanju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/09 in
6/09) se dopolni s 1. a členom, ki se glasi:
Uporaba športne dvorane za izvajanje športne dejavnosti se zaračunava po znižani davčni
stopnji od osnove:
4.
Enkraten najem Cena v Eur brez
ŠPORTNA DVORANA
DDV
1/3 dvorane (med 14. in 22. uro)
Ena ura
10,00
2/3 dvorane (med 14. in 22. uro)
Ena ura
18,00
Cela dvorana (med 14. in 22. uro
Ena ura
25,00
Prireditve
Tekma (semafor, ozvočenje)
Ena ura
30,00
Ostale prireditve (organizacije v Občini
150,00
Velike Lašče)
Ostale nekomercialne prireditve
200,00
(organizator izven Občine Velike Lašče)
Ostale večje prireditve – komercialni najem
400,00
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in velja z dnem objave.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Odlok o dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Velike Lašče
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da predlagana dopolnitev odloka pomeni možnost
podelitve denarne nagrade ob izjemnih dosežkih.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Matjaž Gruden, dr. Tatjana Devjak, Joško Ahec,
Polona Cvelbar, Jože Pirman, Sonja Ratej Pirkovič, Jakob Jaklič, Andrej Kraševec in Franci
Debeljak. Strinjali so se, da se denarno nagrado podeli za izjemne dosežke na državnem in
mednarodnem nivoju.
Predlog sklepa: Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Velike
Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 6. Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla
Na predlog izdajateljskega sveta občinskega glasila in prejšnje odgovorne urednice je
pripravljen nov predlog cenika reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla. Cene so
primerljive s cenami objav v občinskih glasilih sosednjih občin.
V razpravi so sodelovali Anton Benjamin Strah s predlogom, da enaki pogoji objav
kot za državnozborske volitve veljajo tudi za evropske volitve in referendume, France Modic,
ki je predlagal, da naj bi bila tudi objava ob lokalnih volitvah plačljiva – 45 EUR za polovico
strani, cenejše naj bi bile pa zahvale. Franci Debeljak je pripomnil, da je pred volitvami
potrebno objaviti pogoje objav.
Predlog sklepa: Sprejme se nov cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu
Trobla ob upoštevanju, da enaki pogoji objav kot za državnozborske volitve veljajo tudi
za evropske volitve in referendume. Nov cenik začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 10
PROTI: 1 (France Modic)
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. Določitev točke NUSZ za leto 2010
Predlagana vrednost točke NUSZ ostaja enaka kot v letu 2009.
Andrej Kraševec je predlagal prevetritev podatkov. Jerica Tomšič Lušin je povedala,
da se podatki vsako leto ažurirajo in dopolnjujejo. Matjaž Gruden je predlagal, da občina
glede na visoko predlagano uvrstitev območja občine glede na socialno ekonomske dejavnike
pri uvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin od GURS zahteva uradno pojasnilo.
Predlog sklepa: Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Velike Lašče v letu 2010 znaša 0,00156 EUR. Sklep se objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in prične veljati takoj, uporablja pa se od 1.
januarja 2010.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra (parcele št. 3996/2, 3996/3 in 4002/4 vse k.o.
Turjak)
Znotraj območja poslovne cone Ločica ležijo tri parcele, ki imajo status javnega dobra
in na njih občina ne izkazuje pravice graditi. Po ureditvi poslovne cone, novi parcelaciji in
drugačnemu poteku cest znotraj cone bo na novih cestah potrebno vzpostaviti status javnega
dobra.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status
javnega dobra na parcelah št. 3996/2, cesta v izmeri 112 m2, 3996/3, cesta v izmeri 122
m2 in 4002/4, cesta v izmeri 4090 m2, vse k.o. Turjak, ZKV št. S000. Navedene parcele
postanejo lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 9. Soglasje k gradnji stanovanjskega objekta na parcelah št. 118/1 in 119/1 k.o.
Velike Lašče
Za območje Kijan je občinski svet potrdil urbanistično rešitev, na podlagi katere sta
parceli št. 118/1 in 119/1 k.o. Velike Lašče označeni kot za gradnjo neprimerni.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k gradnji
stanovanjskega objekta na parcelah št. 118/1 in 119/1 k.o. Velike Lašče na podlagi idejne
zasnove št. 06/09 za gradnjo stanovanjskega objekta, ki ga je izdelal Arhitekturni atelje
Dacar Bogdan s.p., september 2009 ob pogoju, da se na strmem delu parcel ohrani
zarast in obstoječa veduta (pogled iz glavne ceste G2-106 iz smeri Male Lašče – Velike
Lašče).
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 10. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 – rebalans III
Župan Anton Zakrajšek je kratko predstavil predlagane spremembe proračuna za leto
2009. V Rebalansu III je upoštevano zmanjšanje prihodkov in realno ocenjeni odhodki po
posameznih proračunskih postavkah.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o proračunu Občine
Velike Lašče za leto 2009 – rebalans III.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 11. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2010 – prva obravnava
Župan Anton Zakrajšek je predstavil predlog proračuna za leto 2010. Ocenjuje, da je
kljub velikim potrebam in pomanjkanju finančnih sredstev za uresničitev vseh potreb
proračun razvojno naravnan. Podrobneje je predstavil predvidene stroške in investicije po
posameznih postavkah.
V razpravi je dr. Tatjana Devjak povedala, da se je pri nekaterih postavkah že
izkazalo, da je predvidenih premalo sredstev (npr. projekti gradnje novih učilnic pri OŠ in
vrtca v Turjaku) in jih bo v postopku sprejemanja proračuna potrebno popraviti.
Predlog sklepa: Predlog proračuna občine Velike Lašče za leto 2010 in načrt razvojnih
programov za obdobje 2010 do 2013 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo
možnost vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi v
15 dneh oziroma do 22. decembra 2009. V začetku januarja 2010 se bodo sestali tudi vsi
občinski odbori in obravnavali predlog proračuna za leto 2010.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da bi Občina Velike Lašče namesto nakupa
novoletnih daril častnemu občanu Petru Opeki namenila denarna pomoč za njegovo
humanitarno delo v višini, kot jo občina namenja staršem ob rojstvu otroka.
Predlog sklepa: Častnemu občanu Občine Velike Lašče, misijonarju Petru Opeki se za
njegovo humanitarno delo iz proračuna občine za leto 2009 nameni 500,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih sredstev, namenjenih za novoletne voščilnice in
novoletna reprezentančna darila.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Matjaž Gruden je vprašal, kaj bo s prostori KZ v centru Velikih Lašč potem, ko se bo
KZ preselila v nov trgovski center. Predlagal je odprtje javne razprave, kaj naj bi sodilo v
center Velikih Lašč.

Seja je bila končana ob 20.30.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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