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
4. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 17. marca 2011 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, Veronika VASIČ ZAKRAJŠEK –
članica občinske uprave, Lidija ČOP – članica občinske uprave, Tanja URŠIČ – članica
občinske uprave, Marija IVANC ČAMPA – članica občinske uprave, Anţe BRAČKO predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič, Renata GRADIŠAR – predsednica Sveta OŠ
Primoţa Trubarja, 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 3. redne seje
Na zapisnik 3. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
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Nato je ţupan predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
Poročilo o dejavnosti policije na območju Občine Velike Lašče v letu 2010
Soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice OŠ
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek
Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Imenovanje komisije za priznanja in odlikovanja
Odlok o krajevnih odborih
Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine
Velike Lašče
9. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2011
10. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010
11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
12. Poročilo ţupana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 4. redno sejo občinskega sveta so se sestali odbor za finance, odbor za druţbene
dejavnosti, statutarno pravna komisija, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
nadzorni odbor občine.
Ţupan je prosil predsednike vseh odborov in komisij za hitro poročanje.
NADZORNI ODBOR OBČINE
Namesto predsednika nadzornega odbora Andreja Pečnika, ki je bil sluţbeno odsoten, je na seji
poročal Peter Indihar. Odbor se je sestal 7. marca 2011, prisotni so bili vsi člani. Obravnavali so štiri
točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je poročala, da se je komisija sestala 15. marca 2011.
Obravnavali so dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika komisije.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora Polona Cvelbar je poročala, da se je odbor sestal 15. marca 2011. Prisotni
so bili vsi člani, obravnavali so dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika
odbora. Odbor se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010 in ga
občinskemu svetu predlaga v potrditev.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednik komisije Franci Debeljak je poročal, da se je komisija sestala 15. marca 2011.
Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika komisije.
ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora Tatjana Devjak je poročala, da so imeli sejo 15. marca 2011, na kateri so
bili prisotni vsi člani. Na seji so obravnavali pet točk, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
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Ad 2. Poročilo o dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2010
Policijska postaja Ljubljana Vič je na pobudo Občine Velike Lašče pripravila poročilo o
dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2010. Poročilo je predstavil Anţe Bračko predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič, ki je občinski svet seznanil z analizo varnosti v občini
Velike Lašče (kazniva dejanja, javni red in mir, prometna varnost). Vsebina predstavljene analize je
razvidna iz gradiva, ki je bilo posredovano občinskim svetnikom.
Ţupan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Rok Borštnik, Jakob Jaklič, Rudolf Rupar, Tina
Jaklič, Polona Cvelbar, Ladka Deterding, Matjaţ Gruden, Anton Benjamin Strah in ţupan.
Predlog sklepa:
Občinski svet se seznani s poročilom o dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu
2010.
Ad 3. Soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice OŠ
Renata Gradišar – predsednica sveta zavoda OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče je na kratko
predstavila oceno delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče mag. Metode
Kolar za leto 2010. Povedala je, da je ravnateljica dosegla 70,00% vrednosti meril za ugotavljanje
višine dela plače za delovno uspešnost. Občina Velike Lašče mora k oceni delovne uspešnosti podati
soglasje kot ustanovitelj, potem pa bo ocena posredovana v soglasje in podpis Ministrstvu za šolstvo in
šport.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice OŠ Primoţa
Trubarja Velike Lašče mag. Metode Kolar za ocenjevalno obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 4. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek
Novi pravilnik je na kratko predstavila Veronika Vasič – članica občinske uprave. Povedala je,
da je novi pravilnik potreben zaradi spremembe zakonodaje (Zakon o vrtcih, Ur. list št. 36/2010) ter da
se novosti v predlaganem pravilniku nanašajo predvsem na postopek vpisa otroka v vrtec, način dela
komisije za sprejem otrok v vrtec, odločanje vrtca na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki ga v
skladu s kriteriji določi komisija in način vročanja listin v postopku sprejemanja otrok v vrtec. Na
kratko je predstavila še spremembe, ki jih je predlagala statutarno pravna komisija (preambola, 3. člen,
11. člen, 16. člen).
Predlog sklepa:
Sprejme se pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
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Ad 5. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ladka Deterding, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je
predlagani sklep na kratko predstavila in povedala, da se je komisija z njim strinjala in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Ker razprave ni bilo, je ţupan predlagal glasovanje.
Predlog sklepa:
Občinski svet imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v naslednji sestavi:
- Jakob Jaklič, predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora,
- Marija Ivanc Čampa, predstavnica občinske uprave Velike Lašče,
- Bojan Novak, predstavnik osnovne šole in vrtca,
- Silvo Moţek, predstavnik sveta staršev osnovne šole,
- Dejan Purkat, predstavnik upravljavca občinskih cest,
- Blaţ Jaklič, vodja policijskega okoliša Velike Lašče.
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Člani Sveta so lahko ponovno imenovani.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Ad 6. Imenovanje Komisije za priznanja in odlikovanja
Ţupan Anton Zakrajšek je na kratko predstavil predlog sklepa. V razpravi, ki je sledila sta
sodelovala še Rok Borštnik in Matjaţ Gruden. Ţupan je pojasnil, da so občinska priznanja častne in ne
finančne narave. Matjaţ Gruden je predlagal, da bi bilo smiselno predlagatelje občinskih priznanj
seznaniti z ostalimi predlogi. S tem bi bilo omogočeno, da bi predlagatelji morebiti lahko svoj predlog
umaknili še pred glasovanjem na občinskem svetu.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da v obdobju od 2011 do 2014 naloge komisije
za priznanja in odlikovanja opravlja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Ad 7. Odlok o krajevnih odborih
Ţupan Anton Zakrajšek je predstavil predlog odloka, katerega bistvena novost je zmanjšanje
števila odborov iz 16 na 10. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da je bilo število odborov v
občini preveliko. Ţupan je povedal, da je bil predlog Franca Debeljaka na 2. seji statutarno pravne
komisije, da gredo Gorenje in Dolenje Kališče pod krajevni odbor Rute.
Predsednik statutarno pravne komisije Franc Debeljak, je predstavil še ostale spremembe s strani
komisije.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Rok Borštnik, Janez Lukančič, Rudolf Rupar in
Polona Cvelbar.
Ţupan je dal najprej na glasovanje predlog Franca Debeljaka, da gredo Gorenje in Dolenje
Kališče pod krajevni odbor Rute. Predlog je bil z 12-imi glasovi za, soglasno sprejet.
4/6

Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme Odlok o krajevnih odborih.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Rok Borštnik ni glasoval, ker se ni strinjal s številom krajevnih
odborov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev Občine Velike Lašče
Dr. Tatjana Devjak je predstavila pravilnik, predvsem je izpostavila člene, pri katerih je prišlo
do kakršnihkoli sprememb. Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Rok Borštnik in Rudolf Rupar.
Predlog sklepa:
Sprejme se Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo je 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 9. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2011
Letni program športa je na kratko predstavila Veronika Vasič.
Razprave ni bilo.
Predlog sklepa:
Sprejme se Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2011.
Glasovanje:
Glasovalo je 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 10. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010
Ţupan je občinski svet najprej seznanil z drugo prerazporeditvijo proračuna občine za leto
2010, ki jo je v skladu z odlokom o proračunu lahko izvedel sam. Nato je predstavil zaključni račun
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010.
Roka Borštnika je zanimalo kako je urejeno glede oglaševanja na radiu Urban. Ţupan mu je pojasnil,
da ima občina z radijem sklenjeno letno pogodbo za oglaševanje različnih dogodkov (poročanje s sej
občinskega sveta, prireditve društev…).
Predlog sklepa:
Občinski svet se je seznanil z drugo prerazporeditvijo proračuna občine za leto 2010, ki jo je
izvedel ţupan.
Potrdi se zaključni račun občine Velike Lašče za leto 2010 skupaj s tabelarnim delom bilance
prihodkov in odhodkov. Zaključni račun se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
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Glasovanje:
Glasovalo je 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Rok Borštnik je opozoril, da je bila Občina Velike Lašče v Ţurnalu 24 omenjena kot ena
izmed desetih občin v Sloveniji, ki nima popisovalca divjih odlagališč. Občane je pozval, naj se
prijavijo. Ţupan je povedal, da na občini sami pripravljamo popis vseh črnih odlagališč in da ne
čakamo na pozive glede tega z zunanje strani. Finančno breme takih akcij vedno pade na občino. Se pa
strinja, da bi lahko z usklajeno akcijo vseh akterjev naredili prioritetni seznam urejanja takih
odlagališč.
Tatjana Devjak je dodala, da je bila OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče ena prvih šol, ki je
začela z akcijo divjih smetišč in se zavzemala za odpravo le-teh in to še pred ustanovitvijo občine
Velike Lašče.
Rudolf Rupar je povedal, da bo v Kočevju v času od 17. do 24. julija letos gasilska
olimpijada, katere se bo udeleţilo več kot 25 drţav. Meni, da bi tisti, ki se ukvarjajo s turizmom v naši
občini to lahko izkoristili. Pripomnil je še, da bi zapisnik seje občinskega sveta svetnikom poslali v
enem tednu po seji, lahko tudi po mailu.
Janez Lukančič je povedal, da je v Turjaku premalo ekoloških otokov. Ljudje odpadkov ne
ločujejo zato, ker jih nočejo daleč nosit. Če se odpadke sortira, potem jih skoraj ni. Ţupan je povedal,
da ekološke otoke pribliţujemo strjenim naseljem, ker so bile v preteklosti teţave s tistimi otoki, ki so
bili preblizu glavnih cest. Zato je prišlo do preseljevanja treh ekoloških otokov. Ţupan je pobudo
podprl, treba je samo predlagati mikrolokacije za te otoke. Če bo to na javni površini, potem ne bo
teţav. V kolikor bo to na privatnem zemljišču, naj predlagatelj hkrati s pobudo prinese tudi soglasje
lastnika zemljišča, na katerem bi tak otok stal.
Jakob Jaklič je dodal, da bi kontejnerji morali biti večji. Ţupan je povedal, da se občina
dogovarja s Skladom kmetijskih zemljišč za odkup zemljišča na Rašici, kjer bomo postavili sortirnico,
kjer bo moţno odlagati večje kosovne odpadke. Tam bodo postavljeni tudi večji kontejnerji.
Matjaţ Gruden sprašuje, če občina kaj ve glede regionalne ceste Škoflica - Kočevje. Slišati je,
da se stvari glede obvoznice na Škofljici zapletajo. Vidimo pa nove količke na kriţišču Jakičevo,
slišati je, da naj bi se delal tretji pas Pijava Gorica. Ali občina kaj ve o tem uradno? Ţupan je pojasnil,
da so bili z ţupani sosednjih občin na sestanku na Ministrstvu za promet, kjer so se dogovorili za
naslednje kratkoročne zadeve:
- posodobitev ceste Ig-Ljubljana, izgradnja priključka na avtocesto v Šmarju Sap, izgradnja
tretjega pasu na klancu na Pijavi Gorici, da bo šla obvoznica Velike Lašče v drţavni lokacijski
načrt (to bo zdaj prevzela drţava).
Rok Borštnik predlaga, da bi bilo dobro občinsko spletno stran dopolniti s kakšnimi podatki
kot npr. kdaj greš lahko k zobozdravniku. Ţupan je pojasnil, da se občinska spletna stran
prenavlja, da bo osveţena tako vsebina kot tudi zunanja podoba.
Ad 12. Poročilo ţupana
Ţupan je omenil, da se pribliţuje izlet v Švico, v pobrateno občino Lutzelfluh in če ţeli kdo od
svetnikov zraven, naj to sporoči na občinsko upravo.
Seja je bila zaključena ob 21.00.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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