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Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 7. decembra
2006 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, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, predstavniki kabelske TV Velike
Lašče, radia Zeleni val in radia Urban.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj so prisotni vsi člani občinskega sveta.
Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb. Soglasno, z dvanajstimi glasovi za, je bil potrjen zapisnik
1. seje.
Župan je predlagal v potrditev v vabilu napisan dnevni red. Andrej Kraševec je predlagal, da
se točki 1 in 4 zamenjata. Za predlog so glasovali štirje svetniki, ostali so bili proti. Sledilo je
glasovanje o županovem predlogu dnevnega reda. Z osmimi glasovi za in štirimi proti je bil
potrjen naslednji dnevni red.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2007
Določitev cen reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla
4. sprememba proračuna občine za leto 2006
Imenovanje občinskih odborov in stalnih komisij občinskega sveta
Poročilo župana
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Razno.

Ad 1. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2007
Na podlagi 18. člena odloka o nadomestilu za uporabno stavbnih zemljišč občinski
svet vsako leto določa vrednost točke za naslednje leto. Župan je v gradivu predlagal, da se
vrednost točke poveča iz 0,342 SIT na 0,36 SIT oz. 0,0015 EUR, kar predstavlja 5, 26 %
povišanje. Tajnica občine je prestavila primerjavo višine plačil nadomestila v centrih

sosednjih občin na 1 m2 uporabne stanovanjske površine v letu 2006. Najnižje nadomestilo
plačujejo v Sodražici, sledijo Velike Lašče, Škofljica, Ribnica, Videm – Dobrepolje in Ig.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Jože Pirman, Sonja Ratej Pirkovič, Matjaž
Gruden, Andrej Kraševec, Franci Modic. Izoblikoval se je še en predlog, da se vrednost točke
poveča samo za stopnjo inflacije, Andrej Kraševec pa je predlagal, da ostane vrednost točke
nespremenjena.
Za županov predlog (5,26%) povečanje vrednosti točke NUSZ je glasovalo šest
svetnikov, štirje so bili proti, dva pa nista glasovala.
Za predlog povečanja za stopnjo inflacije so glasovali štirje svetniki, šest jih je bilo
proti, dva nista glasovala.
Sprejet je bil sklep, da znaša vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče v letu 2007 0,0015 EUR oz. 0,36
SIT.
Ad 2. Določitev cen reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla
Odgovorna urednica Troble je predlagala nov cenik oglaševanja v Trobli, saj se cene
niso spremenile že od februarja 2001. Cene oglaševanja v občinskem glasilu so v primerjavi s
sosednjimi občinami (Dobrepolje, Bloke, Ig, Ivančna Gorica) najnižje.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Jože Pirman, Andrej Kraševec, Polona Cvelbar,
Matjaž Gruden, dr. Tatjana Devjak in župan Anton Zakrajšek. Jože Pirman je predlagal, da se
pri popustih izraz domačini zamenja z izrazom občani. Ostali so se z njegovim predlogom
strinjali.
Soglasno, z dvanajstimi glasovi je bil prvi predlog cen reklam in drugih objav v
občinskem glasilu Trobla. Cenik reklam in drugih objav je naslednji (cene so neto brez
DDV):
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Društvom se obvestil ne zaračunava.
Popusti (se ne seštevajo):
za objavo v treh zaporednih številkah - 10%
za objavo v šestih zaporednih številkah - 15%
za občane - 10%
Oglas se naroči z naročilnico oziroma dopisom, ki vsebuje vse podatke naročnika
(točen naziv, naslov davčna številka, zavezanec za DDV) in velikost oglasa.
Za enkratno objavo je dovolj naročilnica, za večkratno oglaševanje se sklepa pogodbo
z ustanoviteljico glasila Trobla, Občino Velike Lašče
Ostala pravila in merila za oglaševanje določi Izdajateljski svet.

Občinska uprava je predlagala, da bi občinski svet določil tudi enotno ceno Troble v
prosti prodaji in za naročnike zunaj občine. V letu 2006 so znašali stroški enega izvoda Troble
(vključno s poštnino) približno 500 SIT. Za letošnje leto je bil izvod Troble naročnikom izven
občine zaračunan po 250 SIT (kot stroški pošiljanja), v prosti prodaji pa je ni možno kupiti,
ker ni določene cene.

V razpravi so sodelovali Ladka Deterding, Franc Debeljak, Andrej Kraševec, ki je
predlagal, naj bo cena Troble v prosti prodaji 1000 SIT, Anton B. Strah, Tatjana Devjak.
Svetniki so se na koncu strinjali, da bodo o ceni posameznega izvoda Troble odločali
po prejetju pisnega gradiva iz katerega bo razvidna cena posamezne številke in število ter
struktura naročnikov izven občine.
Ad 3. 4. sprememba proračuna občine za leto 2006
Župan Anton Zakrajšek je predstavil predlog 4. spremembe proračuna občine za leto
2006. Ministrstvo za finance je izdelalo nov izračun primerne porabe občin v katerem je za
Občino Velike Lašče predviden večji priliv sredstev iz naslova dohodnine, kar posledično
pomeni, da bo v prihodkih nižja finančna izravnava. Poleg omenjene spremembe bodo
predvideni prihodki proračuna manjši, ker občina ne bo prejela sredstev iz državnega
proračuna za gradnjo hodnikov za pešce v Velikih Laščah, saj je država sklenila pogodbo
direktno z izvajalcem del.
Med odhodki so v 4. spremembi proračuna upoštevane dejanske realizacije
posameznih postavk v obdobju do konca novembra 2006. V skladu z odlokom o proračunu
občine za leto 2006 lahko župan sam opravi prerazporeditve med posameznimi postavkami
proračuna do višine 8 milijonov tolarjev. Spremembi, ki jih mora potrditi občinski svet sta v
tem predlogu investicija na Stritarjevi cesti v Velikih Laščah, kjer je celotna investicija
vključno s preplastitvijo in ureditvijo pločnika zajeta v proračunski postavki »investicijekanalizacija in čistilne naprave«. Druga sprememba se nanaša na doplačilo programa k ceni
VV storitev. Za obe postavki je bilo v proračunu predvidenih premalo sredstev.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Sonja Ratej Pirkovič, Andrej Kraševec,
Tatjana Devjak, Jože Pirman, župan Anton Zakrajšek. Jože Pirman je pri obrazložitvi svojega
glasu proti izjavil, da se z občinskim proračunom srečuje prvič in pokritiziral njegovo višino,
češ da so v desetih letih nekatere občine proračun podeseterile, v občini Velike Lašče pa je
ostal nespremenjen. Župan se s to izjavo ni strinjal in ker to ni bilo vsebinsko vezano na točko
dnevnega reda, je prekinil to razpravo.
Tatjana Devjak pa je še predlagala, da se na eni prihodnjih sej prikaže različne
kazalnike občin, ki bi pokazali položaj Občine Velike Lašče na različnih področjih v
primerjavi z drugimi slovenskimi občinami.
4. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2006 je bila sprejeta z
desetimi glasovi za in dvema proti.
Ad 4. Imenovanje občinskih odborov in stalnih komisij občinskega sveta
Ladka Deterding, predsednica komisije, je poročala o seji komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je pregledala prispele predloge in iz predlogov
sestavila enoten predlog, za katerega predlaga, da naj o njem občinski svet odloča v paketu.
Franci Modic je predlagal, da se v izdajateljski svet Troble imenuje še predstavnika
liste N.Si Francija Modica. Prisotni so se s predlogom strinjali.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Polona Cvelbar, Tatjana Devjak, Joško
Ahec, Jože Pirman, Andrej Kraševec, župan Anton Zakrajšek.
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z desetimi glasovi za in dvema proti sprejel sklep o imenovanju občinskih
odborov in komisij občinskega sveta.
V nadzorni odbor občine so bili imenovani:
- mag. Marko Žužek, Podlog 28, Velike Lašče,
- Pečnik Andrej, Rašica 21 b, Velike Lašče,
- Boštjan Logar, Turjak 16, Turjak.

V odbor za družbene dejavnosti so bili imenovani:
- dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče,
- Ladka Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče,
- Matjaž Gruden, Jontezova 9, Velike Lašče,
- Jože Stritar, Rašica 24, Velike Lašče,
- Majda Kovačič Cimperman, Rašica 70, Velike Lašče.
V odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem so bili imenovani:
- Jakob Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,
- Sonja Ratej Pirkovič, Javorškova 17, Velike Lašče,
- Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,
- Andrej Stritar, Rašica 24, Velike Lašče,
- Vinko Stritar, Velika Slevica 14, Velike Lašče.
V odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora so bili imenovani:
- Joško Ahec, Turjak 5, Turjak,
- Franc Debeljak, Male Lašče 24, Velike Lašče,
- Jakob Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,
- Janez Košir, Male Lašče 9, Velike Lašče,
- Janez Petrič, Na Gmajni 2, Velike Lašče.
V odbor za finančno poslovanje so bili imenovani:
- Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,
- Ladka Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče,
- Franci Modic, Na postajo 10, Velike Lašče,
- Martina Truden, Mala Slevica 31, Velike Lašče,
- Vasja Spindler, Veliki Ločnik 88, Turjak.
V statutarno pravno komisijo so bili imenovani:
- Franc Debeljak, Male Lašče 24, Velike Lašče,
- Matjaž Gruden, Jontezova 9, Velike Lašče,
- Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,
- Zlatko Bešker, Hrustovo 15, Velike Lašče,
- Bogomir Samsa, Dolnje Retje 5, Velike Lašče.
Kot predstavniki ustanovitelja – Občine Velike Lašče so bili v svet Javnega zavoda
OŠ Primož Trubar Velike Lašče imenovani:
- Manfred Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče,
- dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče,
- Sonja Ratej Pirkovič, Javorškova 17, Velike Lašče.
V izdajateljski svet občinskega glasila Trobla so bili imenovani:
- Anton Zakrajšek, Mala Slevica 36, Velike Lašče,
- Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,
- Peter Podlogar, Logarji 4, Velike Lašče,
- Urša Vesel, Velika Slevica 6, Velike Lašče,
- Andrej Kraševec, Vrh 2, Rob,
- Franci Pečnik, Gradež 11, Turjak,
- Urša Modic, Male Lašče 7a, Velike Lašče,
- Jože Starič, Gornje Retje 3, Velike Lašče,
- Franci Modic, Na postajo 10, Velike Lašče.

Ad 5. Poročilo župana
Župan je občinski svet seznanil s sklepom o začasnem financiranju, ki ga je sprejel v
skladu z zakonom o javnih financah. Začasno financiranje bo potekalo od 1. januarja 2007 do
sprejetja proračuna za leto 2007, vendar najkasneje do 31. 3. 2007. V tem času se lahko
financirajo samo tekoče dejavnosti po dvanajstinah, ni pa možno začenjati z izvajanjem novih
investicij.
Župan je povedal, da bo s 1. januarja 2007 imenoval podžupana. Podžupansko
funkcijo bo opravljala dr. Tatjana Devjak, s katero je v preteklosti že dobro sodeloval.
Svetnike je seznanil s postopkom sprejemanja proračuna. Osnutek proračuna na 1. seji
predstavi župan. Po predstavitvi gre v javno obravnavo, v kateri lahko vsi podajo pisne
pripombe. Župan na podlagi pripomb (ki jih lahko upošteva, ali pa ne) pripravi ponovni
predlog in določi rok za vlaganje amandmajev, ki pa morajo biti uravnoteženi. Župan je poslal
tudi poziv krajevnim odborom, da navedejo potrebne investicije na območju posameznih
odborov. Razen KO Rute in KO Karlovica so vsi ostali odbori že poslali svoje predloge.
Na naslednji seji bo občinski svet poleg prve obravnave proračuna za leto 2007
obravnaval tudi zaključni račun za leto 2006.
Ad 6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar je želela, da vsi člani občinskega sveta dobivajo v vednost vabila za
vse seje odborov in komisij. Predlagala je tudi, da kabelska TV snema seje enkrat z ene,
drugič z druge strani mize.
Jože Pirman je povedal, da se je pozanimal na Cestnem podjetju Ljubljana in prejel
dopis, da je CPL cestno bazo na Turjaku pripravljeno preseliti v poslovno cono Turjak. Poleg
Jožeta Pirmana so po njegovih informacijah vsaj še trije podjetniki pripravljeni investirati v to
cono, zato daje pobudo, da začne občina čim prej s postopki za ureditev poslovne cone.
Župan je povedal, da bodo v kratkem poslani vprašalniki vsem obrtnikom in
podjetnikom v občini ter Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič o zaintresiranosti za
preselitev dejavnosti v poslovno cono Turjak. Ko bo znano, za katere dejavnosti naj bi bila
cona namenjena, se bo izdelal občinski lokacijski načrt, ki ga bo občinski svet obravnaval na
eni naslednjih sej.
Jakob Jaklič je vprašal, kdaj se bo uredilo primerno avtobusno postajališče na Rašici.
Župan je pojasnil, da je ureditev predvidena v okviru sanacije glavne ceste G2–106. Direkcija
za ceste je projekt sanacije križišča in ureditve avtobusnih postajališč na Rašici razdelila v dve
etapi. Najprej naj bi se iz križišča umaknili postajališči. Z deli so že pričeli, vendar se na eni
strani ceste lastnik zemljišča, ki živi v Kanadi, ne strinja s posegom, ter zahteva bistveno
večjo odškodnino.
Jože Pirman je vprašal, kakšne investicije so predvidene na glavni cesti do Ljubljane.
Župan je odgovoril, da je trenutno največji prometni zamašek na Škofljici, zato je predvidena
gradnja obvoznice mimo Škofljice kot najpomembnejša investicija na tej cesti. V izdelavi je
državni lokacijski načrt za obvoznico Škofljica. Mogoče bodo z izvedbo obvoznice Škofljica
začeli v letu 2008. Nadalje se predvideva izgradnja tretjega pasu na klancu nad Pijavo Gorico,
sanacija križišča na Rašici in obvoznica mimo naselja Velike Lašče.
Jože Pirman je še opozoril na veliko prometno obremenitev lokalne ceste Turjak –
Grosuplje. Na cesti bi bilo nujno zarisati črtno na sredini cestišča.
Andrej Kraševec je dal pobudo, da se čim prej ustanovi nov krajevni odbor v Rutah,
saj stari odbor ne deluje več. Župan je povedal, da je bil na sestanku krajevnega odbora Rute
na občini zelo napaden.
Andrej Kraševec je pozdravil pobudo, da se pošilja za seje odborov vabila vsem
svetnikom. Želi, da bi bili svetniki čim bolje informirani, lahko se jih dodatno informira tudi
po e-pošti. Vprašal je, do kakšnih zapletov je prišlo na lokalnih volitvah. Kot je bil obveščen,

je prišlo do zapleta z zaupnikom v Rutah, prišlo je tudi do pritožbe v Robu. Tajnica mu je
odgovorila, da občinska volilna komisija ni bila obveščena o nobenem zapletu oz. pritožbi.
Andrej Kraševec je še predlagal, da bi se zapisniki sej občinskega sveta objavljali
tudi na spletu in vprašal, če je možno dobiti posnetke sej. Župan je povedal, da se zapisniki
lahko objavijo na spletu, vendar šele ko so potrjeni na naslednji seji. Možno je dobiti tudi
posnetke sej (informacija javnega značaja).
Andrej Kraševec je še vprašal, ali je možno dobiti podatke, koliko kdo plačuje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tajnica občine je odgovorila, da je možno dobiti
samo zbirnike, ki ne vsebujejo osebnih podatkov. Pripomnil je še, da je pri določitvi višine
točke za odmero NUSZ predlagal, da se le-ta ne spremeni, pa se o njegovem predlogu ni
glasovalo.
Franci Modic je predlagal, da se za odkrite poslovne površine – odkrita skladišča
Žage Rob nadomestilo normalno zaračuna in se Žagi Rob pomaga na kakšen drug način.
Ad 7. Razno.
Andrej Kraševec je vprašal, kaj se dogaja z obračunom okoljske dajatve. Najprej so
občani prejeli položnice, kasneje so bile preklicane. Župan je pojasnil, da bo okoljsko dajatev
potrebno plačevati, vendar še zbiramo ustrezne podatke.
Andrej Kraševec je vprašal ali je župan lahko direktor javnega zavoda, katerega
ustanovitev je občina. Župan je povedal, da če so župani lahko hkrati tudi ravnatelji osnovnih
šol, ki so tudi javni zavodi, ne vidi problema tudi v primeru javnega zavoda Trubarjevi kraji.
Seja je bila zaključena ob 20.40.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

