OBČINA VELIKE LAŠČE
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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

15. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 13. decembra 2012 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Rok BORŠTNIK, Franc
DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina
JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – odgovorna urednica
občinskega glasila, Veronika VASIČ – predstavnica občinske uprave, Tanja URŠIČ – predstavnica
občinske uprave, Silvo MOŽEK – predsednik SPVCP, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan 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 14. redne seje
Na zapisnik 14. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Župan je predlagal, da se dnevni red dopolni z novo 9. točko in sicer bi občinski svet obravnaval Sklep
o podaljšanju mandata v.d. direktorju javnega zavoda Trubarjevi kraji.

Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Sklep o ceni pomoči na domu
3. Soglasje k imenovanju direktorja ZD dr. Janeza Oražma Ribnica
4. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Velike Lašče –
druga obravnava
5. Predlaganje kandidata predstavnika občin v nov organ odločanja na ravni regije – Razvojni svet
ljubljanske urbane regije
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6. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
7. Zmanjšanje komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču parc.št.
1959/4 in 1955/34 k.o. 1717 – Velike Lašče
8. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2013
9. Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorju javnega zavoda Trubarjevi kraji
10. Odlok o proračunu za leti 2013 in 2014 – prva obravnava
11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
12. Poročilo župana
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Župan je povedal, da sta se pred 15. redno sejo sestala svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu ter statutarno pravna komisija. Predsednika odbora in komisije je prosil za kratko poročanje.
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Predsednik sveta Silvo Možek je povedal, da so na seji obravnavali štiri točke dnevnega reda,
katerih vsebina je razvidna iz zapisnika. Povzel je tudi delovanje in prizadevanja sveta na splošno.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednik komisije Franc Debeljak je povedal, da se je komisija sestala 10. decembra in
obravnavala dve točki dnevnega reda. Njuna vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije. Franc
Debeljak je dodal, da bo o obravnavanem odloku več povedal pri četrti točki dnevnega reda, glede na
to, da je Odloku o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Velike Lašče
namenjena samostojna točka.
Župan je odprl razpravo in povedal, da si je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu resno
zastavil svoje delo ter da bo občina kolikor bo mogoče njihove predloge finančno podprla. Preventiva
v cestnem prometu se izvaja na različnih področjih (pločniki, javna razsvetljava, ceste, avtobusna
postajališča).
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Sklep o ceni pomoči na domu
Veronika Vasič je povedala, da izračun cene pomoči na domu pripravi naš izvajalec, torej
Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik. Kot je iz njihovih izračunov razvidno, bi cena za
uporabnika ostala nespremenjena, to je 4,55 EUR na uro. Povprečna cena pomoči na domu v Sloveniji
za uporabnika je sicer 5,10 EUR na uro, kar pomeni da je naša cena pod slovenskim povprečjem.
Razprave ni bilo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o ceni pomoči na domu.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
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Ad 3. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
Veronika Vasič je kot članica sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma
Ribnica povedala, da so imeli 29. novembra člani sveta sejo, na kateri so obravnavali poročilo razpisne
komisije, ki je vodila postopek razpisa za direktorja Zdravstvenega doma. Javil se je edini kandidat
mag. Željko Valčić, dr.dent.med. Ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje vse pogoje, predložil je tudi vso
potrebno dokumentacijo. Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da se sprejme mag. Željka
Valčića, dr.dent.med na delovno mesto direktorja, s tem da se za soglasje zaprosi občinske svete
ustanoviteljic, ki morajo v skladu z Odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda k imenovanju podati
soglasje.
Župan je odprl razpravo. Rudolfa Ruparja je zanimalo ali bo občinski svet, če sprejme prvi
sklep te točke (da soglasje k imenovanju direktorja), avtomatično potrdil tudi drugi sklep te točke
(glede povrnitve stroškov za njegovo izobraževanje). Župan mu je odgovoril, da ne. Povedal je še, da
se vsi župani občin ustanoviteljic nagibajo k temu, da tega denarja v občinskih proračunih ni. Tudi po
ZUJF-u zaenkrat izobraževanj ni. Rudolfa Ruparja je še zanimalo, kako je v primeru, če bo večina
občin ustanoviteljic potrdila drugi sklep, ali smo potem avtomatsko zraven ali lahko od plačila
odstopimo. Župan je pojasnil, da če bo večina za, potem bomo tudi mi zraven, odstopiti ne moremo.
Matjaža Grudna je zanimalo zakaj bi stroške izobraževanja sploh vračali, ali je mogoče zamenjal
službo. Župan je potrdil, da bo v primeru imenovanja za direktorja zamenjal službo. Iz Zavoda za
zdravstveno varstvo bo prišel v ZD Ribnica. Običajno se to dogovorijo delodajalci med seboj.
Veronika Vasič je še dopolnila, da mag. Željko Valčić v svoji vlogi za delovno mesto ni pogojeval
povračila stroškov izobraževanja. Župan je predlagal glasovanje o prvem sklepu te točke, torej o
soglasju k imenovanju. Hkrati je predlagal, da se o drugem sklepu glede povračila stroškov
izobraževanja, občinski svet ne opredeli in se o tem ne glasuje. Če bo prišlo do tega, da bi bilo treba
stroške povrniti iz občinskih proračunov, se bo občinski svet do tega sklepa opredelil na naslednji seji.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k imenovanju mag. Željka Valčića, dr.dent.med.
za direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

dr.Tatjana Devjak ni glasovala.

Ad 4. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Velike
Lašče – druga obravnava
Župan je povedal, da je občinski svet omenjeni odlok prvič obravnaval na prejšnji seji. Nekaj
pripomb na odlok je imela Gasilska zveza Velike Lašče, nekaj pripomb pa je prišlo s strani statutarno
pravne komisije. Jerica Tomšič Lušin in Franc Debeljak sta na kratko predstavila pripombe statutarno
pravne komisije, ki so bile predvsem pravopisne narave. Jerica Tomšič Lušin je še omenila, da bo
moral župan izdati sklep o prekategorizaciji PGD Turjak. Razprave ni bilo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite,
reševanja in pomoči v občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
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Ad 5. Predlaganje kandidata predstavnika občin v nov organ odločanja na ravni regije –
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije
Ladka Deterding je povedala, da je Regionalna razvojna agencija poslala dopis, ki so ga
svetniki dobili v gradivu. Občinam so predlagali, da za svojega predstavnika imenujejo župana. Tudi
sama je bila mnenja, da je glede na navedene pristojnosti, za to funkcijo najbolj primeren župan. Zato
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlagala, da sprejme
predlagani sklep.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali na Regionalni razvojni agenciji vedo, da bi naš župan rad
zamenjal regijo. Župan mu je odgovoril, da so s tem seznanjeni.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je do sedaj Regionalna razvojna agencija oz. svet regije
sprejel regionalni razvojni program, na podlagi katerega se potem potrjujejo regijski izvedbeni
programi.
Rok Borštnik je povedal, da pri tej točki ne bo glasoval, zato ker ne razume, da se ustanavlja
nov organ odločanja, medtem ko so tendence na ravni države take, da se število organov zmanjšuje.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije kot predstavnika
Občine Velike Lašče predlaga župana Antona Zakrajška.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče Rok Borštnik ni glasoval.
Sklep je sprejet.
_____________________________________________________________________
Ad 6. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
Župan Anton Zakrajšek in Jerica Tomšič Lušin sta pojasnila, da se je sedaj še Občina
Dobrepolje odločila, da bi pristopila k temu odloku in ga je tudi že sprejela v obeh obravnavah. Vse
štiri občine ustanoviteljice so z vstopom nove občine soglašale. Vendar morajo vse občine
ustanoviteljice sprejeti odlok enakem besedilu, zato ga je potrebno zaradi pristopa občine Dobrepolje
ponovno obravnavati in potrditi. Jerica Tomšič Lušin je še povedala, da so v proračunu predvidena
sredstva že po novem razdelilniku, država pa še vedno sofinancira delo skupnih občinskih uprav in
sicer polovico stroškov dela.
Rudolfa Ruparja je zanimalo, kdaj bo inšpektor začel delati. Jerica Tomšič Lušin je odgovorila,
da je imela občina Ribnica zaposlenega inšpektorja z 80% delovnim časom, občina Dobrepolje pa za
20%. Občina Ribnica je v uslužbenca iz občinske uprave s 1. 10. 2012 premestila v skupno občinsko
upravo. Kar pomeni, da inšpektor 80% oz. štiri dni na teden že dela v medobčinskem inšpektoratu.
Jakob Jaklič se je pozanimal, kje imamo zanj uradne prostore. Jerica Tomšič Lušin je
povedala, da ima medobčinski inšpektorat sedež v Občini Ribnica, tam bo tudi arhiv. Na občinski
upravi imamo že obrazce za prijavo. Na Občini Velike Lašče pa bo delal v mali sejni sobi.
Roka Borštnika je zanimalo ali bo enkrat tedensko v Velikih Laščah. Župan je potrdil, Rok pa
je predlagal, da se njegove uradne ure objavijo in bodo s tem občani seznanjeni.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče po hitrem postopku sprejme Odlok o ustanovitvi organa
Medobčinskega inšpektorata »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški
potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
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Ad 7. Zmanjšanje komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču
parc.št. 1959/4 in 1955/34 k.o. 1717-Velike Lašče
Župan je povedal, da smo na občino dobili vlogo oz. pritožbo na izračun komunalnega
prispevka. O zmanjšanju komunalnega prispevka v skladu z odlokom odloča občinski svet. Jerica
Tomšič Lušin je povedala, da ima občina že nekaj časa v pripravi program opremljanja stavbnih
zemljišč, ki naj bi bil podlaga za novo odmero komunalnega prispevka. Zdajšnja odmera komunalnega
prispevka namreč ni povsem v skladu z zakonodajo oz. nam ta nalaga, da moramo najkasneje v pol
letu po sprejetju OPN-ja sprejeti nov Odlok o odmeri komunalnega prispevka. Ker slednje traja toliko
časa, tudi sprejem odloka traja. Po novi metodologiji naj bi občina komunalni prispevek zaračunavala
samo za komunalno opremljenost, ki je financirana iz občinskega proračuna (vodovodi, ceste, javne
površine, hodniki za pešce, javna razsvetljava). Ne pa kot po sedanjem odloku kabelsko televizijo,
elektriko, telefon. In še ena novost nove metodologije, vsa območja naj bi bila enakovredna. Na občino
smo prejeli pritožbo na odmero komunalnega prispevka. Ta odmera je narejena v skladu z veljavnim
odlokom. V odloku je predvidena možnost, da o morebitnem zmanjšanju komunalnega prispevka
odloča občinski svet. Pritožnik se je pritožil na obračunano kabelsko televizijo, ki je sporna in se
obračunava samo pri nekaterih naseljih. Vendar ima sedaj z optiko veliko občanov možnost
priključitve na širokopasovno omrežje. Druga zadeva, glede katere se je pritožnik pritožil je ta, da bo
znotraj komunalnega prispevka plačal tudi opremljenost s telefonskim omrežjem. Vendar bo moral na
svoje stroške prestavit drog telefonskega omrežja, ker je v preteklosti Telekomu dovolil brezplačno
služnost.
Matjaž Gruden je povedal, da imamo odlok v nasprotju z zakonodajo, kar pomeni, da se
pripravi nov odlok ali pa sprejme sklep, da se vse postavke, ki so v nasprotju z zakonom nikomur ne
zaračunavajo. Sledila je razprava v kateri so sodelovali Matjaž Gruden, dr. Tatjana Devjak, Jerica
Tomšič Lušin, župan Anton Zakrajšek, Anton Benjamin Strah, Rudolf Rupar, Ladka Deterding.
Svetniki so sklenili, da se poleg predlaganega sklepa pri tej točki oblikuje dodatni sklep, na naslednji
seji pa se obravnava nov odlok o odmeri komunalnega prispevka.
Svetniki so o obeh sklepih glasovali skupaj.
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja z znižanjem komunalnega prispevka za gradnjo
nove stanovanjske stavbe na zemljišču parc.št. 1959/4 in 1955/34 k.o. 1717-Velike Lašče za
postavke telefonsko, kabelsko in elektro omrežje.
2. Do sprejetja novega odloka se vlagateljem za komunalno opremljenost, katere investitor ni
bila občina Velike Lašče (telefonsko, kabelsko in elektro omrežje) in za katero zaračunavanje
komunalnega prispevka ni v skladu z zakonom, komunalni prispevek ne zaračunava.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklepa sta sprejeta.
_________________________________________________________________________________
Ad 8. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Velike Lašče v letu 2013
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je po veljavnem odloku potrebno vrednost točke vsako
leto konec leta določiti za naslednje leto. Zadnja leta se je vrednost točke vedno nekoliko povečevala,
letošnji predlog pa je, da bi ostala višina nespremenjena.
Rok Borštnik je povedal, da je bil lani proti povečanju točke, zato bo letos tudi proti predlogu,
da ostane vrednost točke nespremenjena. Po njegovem mnenju bi morala biti vrednost točke nižja.
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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2013.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov PROTI – 1 svetnik (Rok Borštnik)
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 9. Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorju javnega zavoda Trubarjevi kraji
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da je 31.4.2012 potekel mandat direktorju Javnega zavoda
Trubarjevi kraji Matjažu Grudnu. Glede na finančno poslovanje zavoda smo se odločili, da ne
razpišemo mesta direktorja za mandat petih let, ampak je bil do konca leta 2012 za v.d. direktorja
imenovan Marko Žužek. Glede na potrditev, da bomo tudi v letu 2013 s strani ministrstva dobili
določena sredstva za delovanje zavoda, je potrebno sklep o imenovanju v.d. direktorja (ki je kot v.d.
lahko imenovan za največ eno leto) popraviti tako, da bo v skladu z zakonodajo. Marku Žužku se
lahko položaj v.d. direktorja podaljša do najdlje 20.4.2013, ko bo poteklo eno leto v.d.-jevstva.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorju javnega
zavoda Trubarjevi kraji, mag. Marku Žužku do imenovanja novega direktorja oz. najdlje do
20.4.2013.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 10. Odlok o proračunu občine za leti 2013 in 2014 – prva obravnava
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da se sedaj sprejemajo dvoletni proračuni. Glede na
prihodkovno stran župan ocenjuje, da bi imeli v letu 2013 približno 4.300.000,00 EUR prihodkov. Za
OŠ Primoža Trubarja bi želeli narediti večjo investicijo (povečali bi prostore, razširili šolo). Zato bi
bilo odhodkov za približno 5.500.000,00 EUR. Razliko med prihodki in odhodki bomo delno pokrili z
zneski, ki niso bili porabljeni za investicije, ker jih nismo izvedli. Za večjo investicijo (šola) pa bi vzeli
dolgoročni kredit. Nato je župan preletel natančno razporeditev sredstev, ki so predlagana. Ker bodo v
letu 2013 iz državnega proračuna po ZUJF-u občine dobile več kot 5% manj denarja, smo poskušali
znižat stroške (materialni stroški organov upravljanja). Zavodom, ki so v našem ustanoviteljstvu (šola,
knjižnica, glasbena šola) nismo nižali stroškov. Župan je pregledal posamezne postavke oz. področja.
Npr. na področju gospodarstva so sredstva bistveno povečana za leto 2013 v primerjavi s prejšnjim
letom. V planu imamo vsaj minimalno komunalno ureditev cone Ločica. V načrtu razvojnih
programov so predvidene investicije v občinske objekte: sanacija občinske stavbe zaradi vlage, dom
veteranov, stavba v Mohorju, sušilnica sadja, objekt za civilno zaščito, dokončanje sofinanciranja za
nakup gasilskega avtomobila, izgradnja nadvoza nad železniško progo v Retjah, asfaltiranje po občini,
dokončanje pločnika Turjak-Gradež in pločniki ob državnih cestah, povečana so sredstva za cestno
ureditev v obrtni coni Ločica, vrtina Turjak in obnova vodovoda Velike Lašče, zasteklitev vežice v
Robu, ureditev centra na Turjaku, vaška središča, nakup avtomobila za patronažno službo, energetska
sanacija stavbe Karlovica, razširitev OŠ. Za investicijo šole bi vzeli namenski kredit. V tem primeru bi
bila trenutna zadolženost občine 4,4% od primerne porabe od prihodkovne strani. Po zakonu je
dovoljena 8% zadolžitev. Ta kredit bi koristili od septembra 2013 naprej. Tudi za leto 2014 so podatki
zelo podobni, je zaključil župan.
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Tatjana Devjak je povedala, da imamo za investicijo v šoli že gradbeno dovoljenje, enkrat smo
ga že podaljšali. Demografski podatki kažejo, da bi čez dve leti morali iti ne v dvoizmenski pouk
ampak v izmeno in pol, šola je dotrajana, določene učilnice ne ustrezajo več normativom, ki so
objavljeni na spletni strani ministrstva. Glede na stanje v državi ne vemo koliko časa bodo še obstajale
podružnične šole, ali pa bo potrebno te otroke potegniti na centralno šolo. Gre za pomembno odločitev
in veliko investicijo, ampak je dobrobit vseh, ki živimo v tej občini.
Rok Borštnik je podprl investicijo šole in povedal, da je ta potrebna. Prav tako investicija
čistilne naprave. Problematična se mu pa zdi razlika med prihodki in odhodki, ki bi znašala
1.240.000,00 EUR, kar pomeni 600.000,00 EUR novega kredita. Tudi za leto 2014 je predvideno
250.000,00 EUR primanjkljaja. Zato meni, da bi moral biti proračun bolj uravnotežen na odhodkovni
strani. Povedal je, da je potrebno postaviti prioritete, šola gotovo sodi mednje. Je pa zato potrebno
druge investicije zmanjšati ali celo zamrzniti za leto ali dve. Dal je konkreten predlog, da za leto
dokler imamo v planu šolo in čistilno napravo zamrznemo gradnjo pločnikov, nove investicije v javno
razsvetljavo in postavko predstavitev občine v raznih medijih. Na ta način bi odhodkovno stran
zmanjšali za 140.000,00 EUR. Glede postavke nadvoz v Retjah v višini 122.000,00 EUR je dodal, da
krajani še niso bili seznanjeni z načrti, da niso bile še izdelane geodetske izmere, zato v tej smeri leta
2013 ne predvideva večjih premikov. Čeprav se sam strinja s tem nadvozom oz. je za to investicijo, ne
ve zakaj je ta postavka v proračunu, če realno kaže, da ne bo realizirana.
Župan je odgovoril, da bo tudi v naslednjem predlogu vključil in vztrajal pri pločnikih, glede na
razmere na cestah in številne pobude občanov. Glede mostu je povedal, da ne bomo prihranili
122.000,00 EUR, če mostu ne naredimo, ker imamo na prihodkovni strani 80% financiranja te
investicije s strani Slovenskih železnic. Ta most bi občino stal samo 20%. Glede javne razsvetljave,
gre za znesek, s katerim bi lahko postavili 10 novih luči. Tukaj so mnenja različna. Občani naselij, ki
imajo luči bodo najbrž proti. Še vedno pa je kar nekaj naselij, kjer luči ni in si jih občani želijo.
Svetnike je župan pozval naj svoje pripombe pisno sporočijo občinski upravi. Župan je predlagal
najem kredita za investicijo v šoli, tako da druge investicije ne bodo trpele.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da postavka predstavitev občine v raznih medijih zajema dve
letni pogodbi z radiem Zeleni val in Urban (ki poročata o delovanju občinskega sveta, različnih
prireditvah), stroški spletne strani občine in mesečna naročnina na PISO.
Polona Cvelbar je povedala, da pri javni razpravi občane zanima ali bo njihova cesta asfaltirana
ali ne, to pa iz predloga ni razvidno. Župan je pojasnil, da se potem zelo strogo zavežemo, kar je lahko
problem, če kandidiramo za državna sredstva, potem pa kakšnega projekta ne izpeljemo. Jakob Jaklič
je naštel pobude, ki smo jih prejeli: Rob-Selo, Lužarji-Naredi, Granjevica, Bukovec-Krvava peč,
Laporje.
Rudolf Rupar je povedal, da se mu predlog ne zdi zrel za javno obravnavo. Ustvarila se je lažna
dilema, da potrebujemo posojilo za šolo. Menil je, da denar za šolo že imamo v proračunu, posojilo pa
bi potrebovali za razne druge stvari (npr. ceste). Cestnega odseka Selo-Rob ni potrebno asfaltirati, ker
so ti občani že povezani z občinskim središčem po asfaltu. Nekatere postavke nikoli niso realizirane in
jih nenehno prenašamo iz leta v letu, npr. center civilne zaščite. Tudi on se je strinjal, da se investicija
šola izvede, se je pa vprašal, zakaj se ne gre na kakšen razpis. Jerica Tomšič Lušin mu je takoj
odgovorila, da smo se prijavili na razpis in nismo uspeli. Rudolf Rupar je še dodal, da ne bi že leta
2013 najemali kredita, mogoče ga bo potrebno vzeti leta 2014, kjer je predvideno samo 2.900.000,00
EUR.
Župan je odgovoril, da je potrebno vzeti kredit, če imaš v planu investicije, ki za 1.200.000,00
EUR presegajo prihodkovno stran. Če pa se odločimo, da v investicije ne gremo, kredita ne
potrebujemo.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da če občina kandidira na regionalni razvojni sklad, kjer so
trenutno najugodnejši krediti, mora za točno določen projekt oz. investicijo pripraviti vso investicijsko
dokumentacijo. Potem tudi kontrolirajo izvedbo projekta. Če te investicije razdrobimo, potem vse te
postopke podeseterimo.
Matjaž Gruden je dodal, da bi mogoče v letu 2013 namesto 600.000,00 EUR kredita, vzeli npr.
polovico manj kredita. Treba je sprejeti odločitev ali ta trenutek res potrebujemo objekt civilne zaščite,
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asfaltirane ceste, pločnike itd. ali pa s temi investicijami počakamo in na ta račun potrebujemo manjši
kredit.
Janez Lukančič je predlagal, da bi zmanjšali postavko protokolarni dogodki, ker je mnenja da
se da prireditve in praznovanja izpeljati tudi z manjšimi stroški. Zanimalo ga je tudi zakaj je iz
proračuna izpadla postavka za nakup zemljišča za izgradnjo doma za ostarele na Turjaku in je
prestavljena v leto 2015. Meni, da bi morali to realizirati. Hkrati predlaga, da se na tem prostoru, ki se
bo odkupil naredi tudi prostor za vrtec in šolo.
Župan je povedal, da so prireditve v občini dobro obiskane in si jih ljudje želijo. Sam je pa
dobil pripombo, zakaj je v proračunu postavka multivizija. Glede izgradnje doma se strinja, da se
nakup zemljišča lahko se prestavi kakšno leto naprej, ampak trenutno ni investitorja.
Ladka Deterding je bila mnenja, da te manjše investicije, o katerih je bilo govora in katerim naj
bi se odpovedali, ljudem zelo veliko pomenijo. Meni, da ni smiselno, da se te investicije črtajo in
podpira najem kredita.
Anton Benjamin Strah je vprašal kakšni so demografski podatki in kako kaže za naprej, da se
razmisli ali gremo v razširitev šole ali v izgradnjo nove. Župan je odgovoril, da smo to temo obdelali
že preden smo šli v projektiranje šole. Glede šole je občinski svet lani sprejel odločitev, da se gre v
adaptacijo oz. dograditev centralne šole. S to investicijo dobimo tri nove učilnice in nad njimi prostor
še za štiri. Dolgoročno bi s to investicijo pridobili sedem novih učilnic. To je že dogovorjeno in
usklajeno tako s projektanti kot vodstvom šole. Tatjana Devjak je dodala, da v naši občini število
prebivalcev narašča in ne pada. In bo po trendih, ki jih imamo, število prebivalcev še naraščalo.
Povedala je, da je potrebnost investicij na področju šolstva že večkrat predstavila tudi na sejah
občinskega sveta, tako da ni to nič novega.
Predlog sklepa:
Predlog proračuna občine Velike Lašče za leti 2013 in 2014 in načrt razvojnih programov za
obdobje 2013 do 2017 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v
predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 3. januarja 2013.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov
PROTI – 3 svetniki (Rok Borštnik, Rudolf Rupar, Janez Lukančič)
Sklep je sprejet.
Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Janez Lukančič je posredoval vprašanje krajanov ali je kaj novega v zvezi z odkupom
zemljišča pri šoli Turjak za Zgonc Marijo. Župan je odgovoril, da še ni bil opravljen ogled na terenu.
Prav tako je županu sporočil obvestilo krajanke Jakšič Metke, da je pri pluženju plug ponovno šel po
njeni zemlji. V zvezi s tem je bila gospa že pri županu. Župan je odgovoril, da je gospe Jakšič razložil,
da je potrebno sneg nekam odrinit. Ona ga ne pusti odriniti na svoje. Janez Lukančič je še izpostavil,
da je pri postavki župan v letu 2013 opazil povečanje plače, dnevnic in kilometrine župana. Zanimalo
ga je kaj vse ta postavka obsega. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da pri postavki materialni stroški
župana za reprezentanco, kot je tudi jasno napisano pri postavki. Župan je svetnike opozoril, da si
morajo gradivo dobro prebrati, preden zastavljajo vprašanja.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kdaj je bil sprejet sklep, da se v Turjaku postavi zbirni center za
ločene odpadke. Župan je odgovoril, da je odločitev sprejel odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora. Rudolf Rupar je ponovno opozoril na postavitev ograje na Karlovici, na to, da jaški
na Karlovici še vedno niso narejeni. Zanimalo ga je, kdaj bo izredna seja o medvedu, glede na to, da je
ta sklep sprejelo 12 svetnikov. Prav tako pogreša poročila nadzornega odbora.
Župan je odgovoril, da je bila tema o medvedih uvrščena na dnevni red redne seje občinskega
sveta, ker takrat ni bilo aktualno, je bila točka umaknjena in bo obravnavana spomladi. Izredna seja se
skliče takrat, kadar točke ni na dnevnem redu.
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Ladka Deterding je povedala, da ljudi zanima, kdaj se bodo sanirale površine po raznih
posegih (npr. širokopasovno omrežje). Ali so sredstva še vedno zadržana ali ne, kdo to kontrolira.
Župan je pojasnil, da so sredstva še vedno zadržana, zato ker še ni vse sanirano. Občani morajo
sporočiti, kje je sanacija še potrebna. Hkrati je pohvalila, da so bili v velikem snegu pločniki lepo
očiščeni in lepo narejene stezice.
Matjaž Gruden je opozoril, da bi moral izvajalec pluženja v Malih Laščah najprej splužiti
cesto in se nato ukvarjati z dvorišči.
Roka Borštnika je zanimalo kolikšno število plugov za zimsko službo imamo na voljo v naši
občini. Jakob Jaklič je povedal, da jih je enajst.
Ad 12. Poročilo župana
Župan se je svetnikom zahvalil za potrditev predloga občinskega proračuna, da bo lahko šel v
javno obravnavo. Vsem je zaželel vesele praznike in konstruktivno sodelovanje v prihajajočem letu.

Seja je bila zaključena ob 20.30.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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