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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 02. decembra 2010 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Franc DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaţ GRUDEN,
Jakob JAKLIČ, Tina JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin
STRAH.
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – članica občinske
uprave, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave, Marko ZAKRAJŠEK – predstavnik
koncesionarja pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, predstavnica radia Zeleni val,
predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil ţupan 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.
Potrditev zapisnika 1. redne seje
Na zapisnik 1. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.

Nato je ţupan predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2011
Sklep o višini najema grobnega prostora in najema poslovilne veţice
Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2010-II
Odlok o proračunu občine za leto 2011 – prva obravnava
Imenovanje občinskih odborov, stalnih komisij občinskega sveta in predstavnikov
ustanovitelja v svete javnih zavodov
6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
7. Poročilo ţupana
1.
2.
3.
4.
5.
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Na predlagani dnevni red je imel pripombe Rudolf Rupar. Predlagal je, da bi se najprej
dokončno konstituirali odbori občinskega sveta (predvideno v 5. točki) ali pa bi, glede na
prisotnost Marka Zakrajška začeli z 2. točko predlaganega dnevnega reda. Prav tako se ne
strinja, da je poročilo ţupana zadnja točka. Meni, da bi bilo bolj smiselno, da je poročilo
ţupana predzadnja točka, kateri sledijo pobude, vprašanja in predlogi svetnikov.
Ţupan je dal najprej na glasovanje z vabili predlagani dnevni red.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – 1 svetnik (Rudolf Rupar)
Predlagani dnevni red je sprejet.
Ad 1. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2011
Jerica Tomšič Lušin je na kratko predstavila določitev vrednosti točke NUSZ za leto
2011. Povedala je, da se vrednost točke v zadnjih dveh letih ni spremenila, običajno pa se
spreminja z rastjo ţivljenjskih stroškov. NUSZ je čisti prihodek občine. V gradivu sta
predlagani dve varianti povečanja vrednosti točke NUSZ za leto 2011:
1. varianta: povečanje za 5%
2. varianta: povečanje za 10 %
Ţupan je povedal, da to povečanje v praksi pomeni povečanje za 2 EUR ali za 4 EUR
in odprl razpravo.
Rok Borštnik je predlagal, da pri povečanju ostanemo pri odstotkih in ne EUR-ih.
Rudolf Rupar je povedal, da okoliščine niso primerne za povečevanje vrednosti točke
NUSZ in da sam podpira povečanje za 5%.
Matjaţa Grudna je zanimalo katera varianta povečanja vrednosti točke NUSZ je bila
upoštevana v osnutku proračuna. Ţupan mu je pojasnil, da je v osnutku proračuna vrednost
točke ostala nespremenjena (upoštevana je bila vrednost točke do sedaj).
Rudolf Rupar je opozoril, da je »sklep prične veljati takoj« pravno neustrezna
terminologija. Pravilno bi bilo določiti, da sklep začne veljati v 8-ih ali 15-ih dneh. Jerica
Tomšič Lušin ga popravi, da sklep lahko začne veljati takoj, ne sme pa veljati za nazaj.
Svetniki so najprej glasovali o prvi varianti (povečanje za 5%). Za varianto je
glasovalo 6 svetnikov. Za drugo varianto in povečanje za 10% je prav tako glasovalo 6
svetnikov. Nato je ţupan predlagal nov predlog (3. varianta): povečanje za 7,5%.
Predlog sklepa:
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Velike Lašče v letu 2011 znaša 0,001677 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – 2 svetnika (Joško Ahec, Rudolf Rupar)
Sklep je sprejet.
Ad 2. Sklep o višini najema grobnega prostora in najema poslovilne veţice
Predstavnik koncesionarja Marko Zakrajšek je podal predlog za povišanje najema
grobnega prostora za 20% in za povišanje najema poslovilne veţice za 10%. Med razlogi za
povišanje cen je povedal, da se le te niso spremenile ţe tri leta, stroški pa so se v tem času
povečali. Cene teh storitev je primerjal s cenami v sosednjih občinah (Škofljica, Ig,…), kjer
so bistveno višje. Razen v občini Ribnica so cene nekoliko niţje.
Roka Borštnika je zanimalo kako je s cenami v občinah Bloke in Sodraţica.
Koncesionar je pojasnil, da Sodraţica in Loški Potok spadata pod komunalo Ribnica, za
občino Bloke pa nima podatka.
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Rudolfa Ruparja je zanimalo kaj predstavljajo stroški investicijskega vzdrţevanja.
Koncesionar je za primer naštel npr. popravljanje obzidja, stopnišče,…
Matjaţ Gruden je predlagal, da svetniki tudi tu sprejmejo neko vmesno rešitev. S tem
se je strinjal tudi Rok Borštnik – 20% povečanje cen se mu glede na gospodarsko krizo, zdi
veliko. Anton Benjamin Strah je pripomnil, da je pokopališče lepo vzdrţevano, tako da nekaj
evrov več, ne bi bil stran vrţen denar. Joško Ahec je predlagal, da se zaradi krize s
povišanjem cen še eno leto počaka in povedal, da pri tej točki ne bo glasoval.
Svetniki so predlagali 10% povišanje cen za najem grobnega prostora in poslovilne
veţice, ki je bil z enajstimi glasovi za sprejet.
Predlog sklepa:
Letna najemnina grobov za pokopališča Velike Lašče, Rob in Turjak znaša vključno z
DDV:
- za enojni grob 12,56 EUR,
- za dvojni grob 24,20 EUR,
- za trojni grob 37,40 EUR.
Najem poslovilnih veţic na pokopališčih Velike Lašče, Rob in Turjak (ne glede na
dolţino uporabe) znaša vključno z DDV 93,50 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Ni glasoval Joško Ahec.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 3. Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2010 –II
Ţupan Anton Zakrajšek je v potrditev predlagal rebalans proračuna občine za leto
2010-II in na kratko navedel razloge zanj. Povedal je, da se nekaj prihodkov v letošnjem letu
ne bo izšlo in ker se je zmanjšala prihodkovna stran, je za potrebno zmanjšat tudi odhodke.
Nekaj investicij zaradi tega ni bilo izvedenih. Ţupan predlaga svetnikom, da rebalans potrdijo
in bi bila to tudi realna osnova za pripravo proračuna za leto 2011.
Lidija Čop, ki je rebalans pripravila, ga je še dodatno obrazloţila. Povedala je, da je bil
glavni problem DDV oz. da je v veljavo stopil nov zakon, po katerem mora občina sama
pokriti DDV za vsa gradbena dela katerih naročnik je. Investitor občini izda račun brez DDVja, občina pa ga mora kriti sama. Največja investicija letos je bila širokopasovno omreţje,
zaradi tega je tudi nastal takšen razkorak in je bilo potrebno pripraviti rebalans. Izvedene niso
bile tudi odprodaje planiranih nepremičnin (garsonjera, nekatera zemljišča, lesna masa v
obrtni coni…).
Ţupan je odprl razpravo v kateri sta sodelovali Polona Cvelbar in Jerica Tomšič Lušin.
Rok Borštnik in Rudolf Rupar sta povedala, da v tej točki ne bosta glasovala, ker tudi
nista sodelovala pri sprejemanju proračuna 2010.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Velike
Lašče za leto 2010 – II.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov. Nista glasovala Rok Borštnik in Rudolf Rupar.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
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Ad 4. Odlok o proračunu občine za leto 2011 – prva obravnava
Ţupan je povedal, da je zaključni račun edini odlok, ki ga ni moţno sprejeti po
skrajšanem postopku. Kot temeljni odlok za delovanje občine se sprejme po dvokroţnem
sistemu, kar pomeni, da ţupan na prvi obravnavi predstavi proračun, proračun gre v javno
obravnavo (če se tako odločijo svetniki), nanj se lahko dajo pripombe. Druga obravnava naj bi
bila v januarju 2011. Ţupan je omenil, da je predlog proračuna pripravljen v skladu z
zakonodajo, da je potrebno najprej zadovoljiti tiste proračunske porabnike, ki se prioritetno
financirajo iz občinskega proračuna. Razlika pa se nameni za izvedbo investicij, kar je
detajlneje prikazano v načrtu razvojnih programov (NRP). Predlog proračuna tudi ne
predvideva najemanja novih kreditov, ne glede na dejstvo, da bi se naša občina lahko še
zadolţila. V kadrovskem načrtu se predvideva nova zaposlitev osebe s pravnim znanjem.
Po predstavitvi proračuna občine je ţupan odprl splošno razpravo v kateri so
sodelovali Rok Borštnik, Tatjana Devjak, Matjaţ Gruden, Janez Lukančič, Rudolf Rupar in
Jerica Tomšič Lušin. Ţupan je zaključil razpravo in dal predlog odloka o proračunu na
glasovanje.
Predlog sklepa:
Predlog proračuna občine Velike Lašče za leto 2011 in načrt razvojnih programov za
obdobje 2011 do 2014 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo moţnost
vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 24.
decembra 2010.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Imenovanje občinskih odborov, stalnih komisij občinskega sveta in predstavnikov
ustanovitelja v svete javnih zavodov
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
je povedala, da je bilo predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta veliko in ni bilo
mogoče ustreči vsem. Prebrala je predlog sklepa, ki sta ga pripravili komisija in ţupan.
Ţupan je še dodatno obrazloţil svoj predlog in odprl razpravo.
Polona Cvelbar je povedala, da iz Roba ni predlaganega nobenega člana, zato se
počutijo odrinjene.
Franc Debeljak je rekel, da pri ljudeh z območja Roba opazijo apatijo, teţko se
odločijo za sodelovanje.
Rok Borštnik je imel pomislek glede zunanjih članov. Zanimalo ga je, kaj so po
izobrazbi, poklicu. Predlagal je, da naj bodo pri naslednjih predlogih tudi krajše obrazloţitve
predlaganih.
Ladka Deterding je dopolnila ţupanovo obrazloţitev in povedala, da so imenovani
člani dobro delali ţe v prejšnjem mandatu in si tako nabrali izkušnje. Predlagala je tudi, da se
najprej glasuje o kompletnem predlogu.
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Predlog sklepa:
Stalna delovna telesa občinskega sveta
V odbor za druţbene dejavnosti se imenujejo:
svetnik
svetnik
svetnik
zun.član
zun.član

dr. Tatjana Devjak
Ladka Deterding
Matjaţ Gruden
Tatjana Stritar
Majda Kovačič Cimperman

Cereja 11, 1315 Velike Lašče
Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče
Jontezova ulica 9, 1315 Velike Lašče
Velika Slevica 14, 1315 Velike Lašče
Rašica 70a, 1315 Velike Lašče

V odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora se imenujejo:
svetnik
svetnik
svetnik
zun.član
zun.član

Jakob Jaklič
Franc Debeljak
Joško Ahec
Janez Košir
Janez Petrič

Rašica 13, 1315 Velike Lašče
Male Lašče 24, 1315 Velike Lašče
Turjak 5, 1311 Turjak
Male Lašče 9 , 1315 Velike Lašče
Na gmajni 2, 1315 Velike Lašče

V odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:
svetnik
svetnik
svetnik
zun.član
zun.član

Anton Benjamin Strah
Rok Borštnik
Janez Lukančič
Andrej Stritar
Ivan Levstik

Prilesje 9, 1315 Velike Lašče
Prilesje 3A, 1315 Velike Lašče
Turjak 3, 1311 Turjak
Rašica 24, 1315 Velike Lašče
Dvorska vas 18, 1315 Velike Lašče

V odbor za finance se imenujejo:
svetnik
svetnik
svetnik
zun.član
zun.član

mag. Polona Cvelbar
Tina Jaklič
Rudolf Rupar
Vasja Spindler
Martina Truden

Male Lašče 7, 1315 Velike Lašče
Rašica 13, 1315 Velike Lašče
Poznikovo 11, 1315 Velike Lašče
Veliki Ločnik 88, 1311 Turjak
Mala Slevica 31, 1315 Velike Lašče

V statutarno pravno komisijo se imenujejo:
svetnik
svetnik
svetnik
zun.član
zun.član

Anton Benjamin Strah
Tina Jaklič
Franc Debeljak
Miriam Lavrič
Tjaša Dejak

Prilesje 9, 1315 Velike Lašče
Rašica 13, 1315 Velike Lašče
Male Lašče 24, 1315 Velike Lašče
Dvorska vas 14a, 1315 Velike Lašče
Dolnje Retje 11, 1315 Velike Lašče
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Nadzorni odbor občine
V nadzorni odbor Občine Velike Lašče se imenujejo:
zun.član
zun.član
zun.član

Andrej Pečnik
Janez Lovšin
Peter Indihar

Rašica 21 b, 1315 Velike Lašče
Male Lašče 50, 1315 Velike Lašče
Stritarjeva cesta 39, 1315 Velike Lašče

Predstavniki ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovne šole Primoţa Trubarja
Velike Lašče
Kot predstavniki ustanovitelja – Občine Velike Lašče se v svet Javnega zavoda Osnovne
Šole Primoţa Trubarja Velike Lašče imenujejo:
svetnik
zun.član
zun.član

Joško Ahec
Manfred Deterding
Marko Ţuţek

Turjak 5, 1311 Turjak
Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče
Podlog 28, 1315 Velike Lašče

Razrešitev in imenovanje predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda
Trubarjevi kraji
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Trubarjevi kraji se razreši:
Anton Zakrajšek

Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče

Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Trubarjevi kraji se imenuje:
Jakob Jaklič

Rašica 13, 1315 Velike Lašče

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Ladka Deterding je vprašala kakšen je postopek, da se napolnijo zabojniki za sol.
Ţupan je odgovoril, da je to v skladu s planom zimske sluţbe, delo koncesionarja. Jerica
Tomšič Lušin je dodala, da koncesionar napolni zabojnike za sol pred začetkom sezone,
potem pa se le-te zelo različno praznijo. Nekateri ostanejo nedotaknjeni tudi spomladi. Ko se
spraznijo, bi bilo dobro to sporočiti na občino Romanu Struni, da potem koordinira dalje.
Polona Cvelbar je dala pobudo, da se v občinskem glasilu Trobla objavi obvestilo o
tem, kako naj se občani samozaščitno obnašajo, glede na to, da je v zadnjem času v občini
veliko število kraj. Ţupan je omenil, da bo najbrţ na naslednji seji občinskega sveta prisoten
tudi policist, ki bo poročal o varnostni situaciji v preteklem letu.
Rudolf Rupar je vprašal kaj je s širokopasovno povezavo, predvsem za vas
Poznikovo? Dal je pobudo, da bi imeli v občini stojalo z Ţurnalom 24. Govoril je z
urednikom Goranom Novkovičem, ki pravi, da to lahko uredijo, potrebujejo samo dopis z
občine in določitev mesta, kjer bi se stojalo nahajalo. Rudolf Rupar je predlagal, da bi se
zapisnik seje občinskega sveta objavljal v Trobli, saj prenosa seje ne morejo gledati občani iz
vseh vasi. Na koncu je pripomnil še, da občina ne uveljavlja garancije za odpravo napak v
garancijskem roku za slabo narejene ceste (cesta Logarji-Zgončje). Ţupan je povedal, da bo
občinska uprava upoštevala pobudo glede objave zapisnika v Trobli. Zapisnik mora občinski
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svet na seji najprej potrditi, potem se lahko objavi. Glede širokopasovne povezave je ţupan
pojasnil, da se je kot izvajalec edini javil Tritel. Ta pa se ne zna dogovoriti z operaterji. Ţe več
mesecev se usklajujejo o pogojih najema našega omreţja. Ţupan je povedal še, da imajo
podobne probleme tudi v drugih občinah, in da se bo tudi občina aktivno vključila v reševanje
nastale situacije. Občani lahko ţe podajo prijavo na Tritel, ko pa bodo znani operaterji, bodo z
njimi sklenili ustrezne pogodbe. Glede ne uveljavljanja garancije za odpravo napak je ţupan
pojasnil, da se tovrstne garancije vedno uveljavljajo, če se pojavijo napake še v garancijskem
roku. Če je garancija ţe potekla, pa to ni več mogoče. Za cesto Logarji-Zgončje je bila
garancija za odpravo napak uveljavljena.
Rok Borštnik je vprašal kakšna je sankcija za koncesionarja, ki ni napolnil zaboje za
sol. Povedal je, da bo koncesionarja na to opozoril, sankcije pa za take primere niso
predvidene. Ţupan je pozval k strpnosti. Rok Borštnik je opozoril na dve veliki luknji v
asfaltu na cesti v Prilesju in dal pobudo, da si odbor za komunalo to ogleda in ukrepa.
Glede zimske sluţbe se je oglasil tudi Joško Ahec. Rekel je, da je bilo pluţenje na
Turjaku ob prvem snegu porazno. 8 ur za en krog je preveč, če koncesionar tega ne zmore, naj
dobi še enega traktorista.
Jakoba Jakliča je zanimalo kako daleč smo z občinskim prostorskim načrtom.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da nas je Ministrstvo za okolje in prostor po 1 mesecu
pozvalo na dopolnitev okoljskega poročila. Dopolnitev je potrebna glede parametrov hrupa in
elektromagnetnega sevanja. Dopolnjeno poročilo bomo ponovno poslali ministrstvu. Ko
bomo od njih prejeli potrdilo o ustreznosti okoljskega poročila, lahko pride do javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta.
Franc Debeljak je povedal, da so pred mesecem dni na Igu odprli zbirni center za
odpadke in vprašal kako si Snaga to predstavlja v naši občini. Ţupan je pojasnil da imamo
lokacijo ţe izbrano – opuščen kamnolom na Rašici. Vendar je to drţavna lastnina, zato jo
bomo morali odkupit, saj Snaga zbirnega centra ne postavi, če nisi lastnik. Po dosedanjih
izkušnjah lahko postopek odkupa od drţave traja dve leti.
Matjaţ Gruden je povedal, da je Slovenija glede vrednotenja oz. cenitve nepremičnin
razdeljena na 20 con, Velike Lašče so v 10. coni. Ribnica je za primerjavo v 5. coni. Kar
pomeni, da bo Ribničan za isto hišo plačal pol manj davka kot občan Velikih Lašč. To pa ni
realno in je nekaj narobe z metodologijo. Matjaţ Gruden je zato predlagal, da do naslednje
seje svetniki o tem razmislijo in če bo doseţeno soglasje, dajo predlog za zniţanje cone vsaj
za dva razreda.
Ad 7. Poročilo ţupana
Ţupan je svetnike seznanil, da so ţupani občin, ki leţijo ob 3A razvojni osi, prav pri
nas podpisali peticijo »za čimprejšnjo izgradnjo ustrezne obvoznice mimo Škofljice«. Peticija
je bila poslana na pristojna ministrstva, sedaj pa čakajo na njihov odziv. Ţupani so se na
delovnem srečanju strinjali, da je edina sprejemljiva rešitev, umestitev obvoznice Škofljica po
prometno in gospodarsko najugodnejši varianti A1 ali A2 po Barju. Vlada RS pa je v
nadaljnjo pripravo drţavnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ponovno vključila
varianto Lisičje, ki je bila ţe v preteklosti zavrnjena kot neustrezna.
Omenil je tudi ţelezniško progo, ki se dela in bo do spomladi prišla do Ortneka.
Razmišlja se tudi o potniškem prometu.
Ţupan je povedal, da bo tudi v tem mandatu za podţupanjo imenoval Tatjano Devjak,
ki mu bo v pomoč pri delu na področju druţbenih dejavnosti.
Seja je bila zaključena ob 20.30.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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