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
21. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v sredo, 20. januarja
2010 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaţ GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, France MODIC, Joţe PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: /
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Niko DOBROVOLJC – Eco
Consulting d.o.o. pri točki 1, predstavniki medijev – Niko Samsa, Marko Modrej, Neţa
Šabanovič, Milan Glavonjić, Simona Fajfar.
Na začetku seje je ţupan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih enajst svetnikov.
Potrditev zapisnika 20. redne seje.
Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno
potrjen.
Ţupan Anton Zakrajšek je predlagal, da se zamenja vrstni red prvih dveh točk v vabilu
predlaganega dnevnega reda.
Z enajstimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Lokalni energetski koncept Občine Velike Lašče
2. Poročilo odborov
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraţevalnega zavoda
Osnovne šole Primoţa Trubarja Velike Lašče
4. Sklep o ceni pomoči na domu
5. Spremembe pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek
6. Odlok o gospodarski javni sluţbi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče
7. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 3552/6 k.o. Dvorska vas, parc. št. 2075/19 k.o.
Velike Lašče)
9. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2010 – druga obravnava
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poročilo ţupana
Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta

Stran 1 od 6

Ad 1. Lokalni energetski koncept Občine Velike Lašče
Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Velike Lašče je predstavil izdelovalec Niko
Dobrovoljc iz druţbe Eco Consulting d.o.o. LEK vsebuje analizo sedanjega stanja na
področju rabe energije, posebej so predstavljene tudi vse javne zgradbe in njihova energetska
učinkovitost. LEK vsebuje tudi predlagane ukrepe na področju rabe energije na območju
občine v prihodnosti.
Na sejo je prišel Jakob Jaklič.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali ţupan Anton Zakrajšek, Matjaţ Gruden, Sonja
Ratej Pirkovič, Andrej Kraševec.
Predlog sklepa: Sprejme se lokalni energetski koncept Občine Velike Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Poročilo odborov
Pred 21. redno sejo so se sestali vsi odbori občinskega sveta. Med drugim so vsi
obravnavali predlog proračuna občine za leto 2010. O sejah odborov so poročali njihovi
predsedniki Joško Ahec, dr. Tatjana Devjak, Anton Benjamin Strah, Jakob Jaklič, zapisnike
sej so člani občinskega sveta prejeli v gradivu.
Ad 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraţevalnega
zavoda Osnovne šole Primoţa Trubarja Velike Lašče
Spremembe in dopolnitve odloka je predstavila podţupanja dr. Tatjana Devjak. Z
novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja se ponovno spreminja
sestava sveta zavoda. Poleg tega je v predlog spremembe odloka na podlagi pobude s strani
Sveta zavoda OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče vključena tudi sprememba oz. razširitev
dejavnosti zavoda.
Ţupan Anton Zakrajšek je komentiral, da se ne strinja z določilom zakona, ki
ustanovitelju javnega zavoda ne omogoča večine v svetu zavoda.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Andrej Kraševec, ţupan Anton Zakrajšek, dr. Tatjana
Devjak, Anton Benjamin Strah.
Predlog sklepa: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
vzgojno izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Primoţa Trubarja Velike Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Sklep o ceni pomoči na domu
Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik je kot izvajalec storitve pomoči na
domu v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
pripravil predlog cene pomoči na domu. Predlog je predstavila Jerica Tomšič Lušin.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Predlog sklepa:
Cena socialno varstvene storitve pomoč na domu znaša za uporabnika 4,55 Eur
na uro.
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Uporabniki storitve pomoč na domu so storitev dolţni plačati v celoti, razen v
primerih, ko izpolnjujejo pogoje za delno ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za
določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 110/04, 124/04).
Cena velja od 1. marca 2010.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Spremembe pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da bi s spremembo pravilnika omogočili prednostni
vpis otrok iz občine Velike Lašče.
Predlog sklepa: Sprejme se Spremembe pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni
ţarek.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Odlok o gospodarski javni sluţbi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče
Odlok o javni sluţbi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ne zajema tudi javne
sluţbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, zato je
potrebno sprejetje novega odloka, ki bo opredeljeval izvajanje in organiziranja te javne
gospodarske sluţbe. Sprejetje odloka je osnova za podelitev koncesije JP Snaga d.o.o. in
potrditev nove cene zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov s strani Ministrstva za okolje in
prostor. Predlog odloka je predstavila Jerica Tomšič Lušin.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali ţupan Anton Zakrajšek, Anton Benjamin Strah,
Ladka Deterding, Jakob Jaklič, Joţe Pirman, Joško Ahec.
Zaradi nemotenega izvajanja gospodarske javne sluţbe in moţnosti uveljavitve nove
cene je ţupan Anton Zakrajšek predlagal sprejem odloka po hitrem postopku.
Predlog sklepa: Odlok o gospodarski javni sluţbi odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče se sprejema po hitrem
postopku.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Sprejme se odlok o gospodarski javni sluţbi odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 7. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
Sklep je pripravil izvajalec javne sluţbe JP Snaga d.o.o. Nova cena storitev
gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja odpadkov
sprejeta na prejšnji seji občinskega sveta se nanaša na kg posameznih odpadkov. Za preračun
iz dosedanjega obračuna storitev, vezanega na volumen zabojnikov, je potrebno sprejeti
poseben sklep o načinu preračuna.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o načinu izračuna cen
storitev gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 3552/6 k.o. Dvorska vas, parc. št. 2075/19
k.o. Velike Lašče)
Predlog sklepa je predstavila Jerica Tomšič Lušin. V obeh primerih je o prodaji oz.
menjavi zemljišč ţe odločal občinski svet. Po opravljenih parcelacijah je pred prometom z
zemljišči potrebna ukinitev javnega dobra.
V razpravi so sodelovali ţupan Anton Zakrajšek, dr. Tatjana Devjak, Matjaţ Gruden,
Jakob Jaklič.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status
javnega dobra na parceli št. 2075/19, pot v izmeri 64 m2, ZKV št. 1091, k.o. Velike
Lašče. Parcela postane lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11 (Tatjana Devjak ni glasovala)
ZA: 9
PROTI: 2
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status
javnega dobra na parceli št. 3552/6, pot v izmeri 157 m2, k.o. ZKV št. 678 k.o. Dvorska
vas. Navedena parcela postane lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 9. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2010 – druga obravnava
Ţupan Anton Zakrajšek je predstavil predlog proračuna občine za leto 2010. Povedal
je, da se Občina Velike Lašče v okviru projekta Fakultete za upravo po kazalcu učinkovitosti
občinske uprave za leto 2008 uvršča na 10. mesto med slovenskimi občinami, po kazalcu
investicijskih vlaganj pa okoli 40. mesta, kar jo uvršča med uspešnejše slovenske občine.
Letošnji proračun je razvojno naravnan. Prihodki proračuna so realno ocenjeni. Po
novih merilih je v prihodkih povečana glavarina, nobena občina pa ne bo več dobila finančne
izravnave. Ţupan je izrazil bojazen, da bo v primeru, če ne bo načrtovanega priliva iz
dohodnine, bo moţen izpad prihodkov proti koncu leta.
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Ţupan Anton Zakrajšek je podrobno predstavil tudi načrtovane odhodke in načrt
razvojnih programov. Predvidene investicije bodo odvisne od realizacije prihodkov in se bodo
izvajale postopno. Med investicijami je posebej izpostavil asfaltiranje ceste po Rutah,
sanacijo vodovodnih omreţij, nov center CZ v Dvorski vasi, odkup zemljišča in izdelavo
projektov za gradnjo vrtca v Turjaku, ureditev zbornice v OŠ, nakup (nadgradnja) gasilskega
avtomobila … Kljub naštetim investicijam proračun ne predvideva novega zadolţevanja.
Do roka je na občino prispel tudi en amandma, ki ga je vloţil Joško Ahec.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Polona Cvelbar, Jakob Jaklič, Matjaţ Gruden.
Predlog sklepa: Sprejeme se amandma, ki ga je predlagal Joško Ahec.
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PRISOTNIH: 11 (Andrej Kraševec ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Sprejme se odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2010 in načrt
razvojnih programov za obdobje 2010 do 2013.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Dr. Tatjana Devjak je predstavila predlog odbora za druţbene dejavnosti, naj bi se
knjiţnica v Velikih Laščah preimenovala v Knjiţnico Frana Levstika.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče predlaga Mestni knjiţnici Ljubljana,
da knjiţnico v Velikih Laščah poimenuje Knjiţnica Frana Levstika.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Anton Benjamin Strah je vprašal, kdaj bosta avtobusna postaja in parkirišče v Retjah
vnesena v seznam površin, kjer se pluţi sneg. Ţupan je odgovoril, da bo občina opomnila
izvajalca zimske sluţbe.
Andrej Kraševec je vprašal, ali je kaj novega na področju gradnje odprtega
širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij. Ţupan je povedal, da se projekt gradnje
omreţja do posameznih naselij, ki se uvrščajo med bele lise, v letošnjem letu zaključuje. Prve
priključke tako lahko pričakujemo v letošnjem letu. Na občino je prišla tudi delegacija iz
Velikega Ločnika in Vrha nad Ţelimljami in ţupana seznanila s pogajanji s Telekomom glede
gradnje ŠPO v tistih naseljih, za katera je Telekom pred dvema letoma izkazal ekonomski
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interes. Telekom je glede gradnje ŠPO na območju Turjaka občini poslal odgovor, ki bo
objavljen v naslednji številki Troble.
Anton Benjamin Strah je ţupana vprašal, če je kaj novega glede ureditve poslovne
cone Ločica. Ţupan Anton Zakrajšek je odgovoril, da je občina še vedno v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja, v okviru katerega si mora predhodno pridobiti
okoljevarstveno soglasje. Za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa bo potrebno opraviti
arheološke raziskave, ki po okvirnem predračunu stanejo vsaj 160.000,00 EUR. Jakob Jaklič
je predlagal najetje kredita za raziskave in začetek urejanja cone.
Joţe Pirman je vprašal, če ostaja načrt cone enak. Ţupan Anton Zakrajšek je
odgovoril, da ostaja enak v skladu s sprejetim OPPN.
Dr. Tatjana Devjak je zbrane povabila na prireditev ob kulturnem prazniku, ki bo 5.
februarja v Levstikovem domu in na abonmajsko predstavo 12. februarja. Predstavila se bo
gledališka skupina KUD Rob.
Ad 11. Poročilo ţupana
Ţupan Anton Zakrajšek je ţe pri posameznih točkah poročal o aktualnih problemih,
zato pod to točko ni bilo poročila.
Seja je bila končana ob 21. uri.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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