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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 7. marca 2013 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, Janez
LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija ČOP – predstavnica občinske uprave,
Tanja URŠIČ – predstavnica občinske uprave, Janez LOVŠIN – član nadzornega odbora, Marina
VALIČ – predstavnica Snage d.o.o., predstavnik Radia Zeleni val, 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 11 svetnikov. Svetnica Tina Jaklič se je opravičila. Občinski svet je sklepčen.
Potrditev zapisnika 16. redne seje
Na zapisnik 16. redne seje občinskega sveta smo v skladu s poslovnikom dobili pripombo s
strani svetnika Roka Borštnika. Predlagal je, da se zapisniku v drugemu odstavku na strani 5, doda
naslednji tekst: »Rok Borštnik je zavrnil pojasnilo župana, saj s svojim predlogom ni želel dati
amandmaja. Svoje predloge je že predstavil na prejšnji obravnavi in so bili zavrnjeni. Želel je le
obrazložiti svoj glas in pred glasovanjem pozvati svetnike k ponovnem razmisleku ali bodo glasovali
za ali proti proračunu.« Župan je povedal, da je Rok Borštnik v svojem predlogu sicer zapisal, da je
svetnike opozoril na neuravnoteženost proračuna, kar pa ni res. Tega ni izjavil in vsak občinski
proračun je vedno uravnotežen. Sicer se županu zdi njegova pripomba korektna, zato predlaga, da se
zapisnik potrdi s to pripombo.
Za njegovo potrditev je glasovalo 11 svetnikov.
Župan je predlagal umik 4. točke dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče), kot je bila določena v gradivu. Tukaj je bilo mišljeno,
da bi v odlok vključili himno. Na našo pobudo je pred šestimi leti gospa Nataša Klinc iz Turjaka
spisala pesem, ki je zajela našo občino. Slovenski oktet jo je zapel na občinskem prazniku na
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turjaškem gradu. Ker se bliža 100-letnica trških pravic in ker ima veliko občin med svojimi simboli
tudi himno, smo razmišljali, da bi jo dodali. Župan je sprejel pomisleke, ki so bili podani na odboru za
družbene dejavnosti, da večji množici ni bila dana možnost podati kakšno idejo v zvezi s himno. Zato
je župan to točko do nadaljnjega umaknil z dnevnega reda. Bo pa v Trobli objavljen javni poziv za
oblikovanje tako tekstovnega dela kot uglasbitve občinske himne. Tokratna kompozicija Jakoba Ježa
je bila namreč precej težka.
Župan je predlagal, da bi občinski svet namesto umaknjene 4. točke dnevnega reda, obravnaval
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Občine
Velike Lašče – Trubarjevi kraji. Ta odlok je obravnavala statutarno pravna komisija in so ga svetniki
dobili v gradivu. Ker smo s strani države dobili zagotovilo, da bo še sofinancirala javni zavod, smo se
odločili in šli v delne spremembe odloka. V nasprotnem primeru bi javni zavod ukinili. Tako pa bo
potreben razpis za direktorja javnega zavoda. Župan je predlagal, da se zato ta odlok obravnava pod 4.
točko dnevnega reda. S tem se je strinjalo vseh 11 prisotnih svetnikov.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev elaboratov za spremembo oz. nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja in sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
2. Poročilo odborov
3. Odlok o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini
Velike Lašče – druga obravnava
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem
Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji
5. Sklep o dopustni manjši širitvi območja poslovne cone Ločica
6. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Velike Lašče v najem
7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2013
8. Vloga za znižanje plačila komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjskega objekta na parc.št.
181 k.o. Krvava peč
9. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2012
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poročilo župana
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Potrditev elaboratov za spremembo oz. nove cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Župan je povedal, da je bila podpisana nova metodologija zbiranja komunalnih odpadkov.
Javno podjetje Snaga je pripravilo sklepe, ki jih morajo občine sprejeti v enaki dikciji. Marina Valič je
s seboj prinesla informativni izračun cen, v primeru, če bodo danes elaborati potrjeni. Po novi
metodologiji se cena samega odvoza dvigne, zato so na Snagi predlagali, da bi se frekvenca odvoza
malo zmanjšala. Tako se cene za naše občane ne bi spremenile. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da so
do sedaj odvažali izmenično enkrat črne zabojnike, enkrat embalažo, sedaj pa bi odvažali črni zabojnik
na tri tedne, embalažo na tri tedne. S tem, da imajo gospodinjstva zdaj večje zabojnike, saj so črnim
dodani še rumeni za embalažo. Župan je besedo predal gospe Marini Valič, da predstavi elaborate.
Gospa Marina Valič je povedala, da so elaborati obsežni, njihova vsebina je predpisana z
uredbo. Država je konec novembra 2012 sprejela uredbo o metodologiji za oblikovanje cen
komunalnih storitev in s tem odmrznila cene komunalnih storitev, ki so bile zamrznjene dve leti in pol.
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Glede na to, da Snaga že štiri leta posluje z izgubo, da uvaja eno popolnoma novo storitev in eno novo
gospodarsko javno službo, so sprejem te uredbe kar težko čakali. Če država te uredbe ne bi sprejela, bi
Snaga morala zadoščati okoljskim standardom in obdelovat, zbirati biološke odpadke, ne bi pa jih
mogli zaračunati. Tam, kjer je Snaga morala zadostiti okoljskim standardom, vpeljati storitev in so
stroški zaradi tega naraščali, so to delno krile občine lastnice, s strani katerih je Snaga prejemala
subvencijo. Občine lastnice so zdaj zahtevale od Snage, da zviša cene. Snaga je pripravila nove cene in
to za vseh deset občin enake (sedem družbenic in tri pridružene). Občina Ig je cene in tarifnik že
potrdila, čez štirinajst dni bo še občinska seja Vodic, 21. marca je seja sveta ustanoviteljev za
družbenice Holdinga Ljubljana, nadzorni svet družbenic pa je to gradivo že potrdil. Podjetje Snaga je
pristopilo k novim cenam zaradi izgube na dejavnosti zbiranja odpadkov in dejavnosti odlaganja
odpadkov, uvajanja cene nove storitve zbiranja bioloških odpadkov in uvajanja nove storitve obdelave
odpadkov. Stroški ravnanja z odpadki vseh teh služb (tudi teh novih) so vsa leta 25.000.000 EUR na
letni ravni. Stroške viša predvsem nova infrastruktura, nova čistilna naprava, nabava novih zabojnikov.
Kljub temu je Snagi skozi štiri leta uspelo obdržati stroške na isti ravni. Snaga je v štirih letih zgubila
približno 2,6 milijona EUR prihodkov na račun nižjega obračunskega volumna. Tako, da na dvig cene
vpliva predvsem upad volumna. Spremenila se bo cena zbiranja, odlaganja, zbiranja bio odpadkov in
vpeljana bo nova cena obdelave odpadkov. Spremembo predlagajo za 1.4.2013. Paket bi se moral
sprejeti do 1.4.2013 sočasno. V kolikor se ne sprejmejo cene, se ne more sprejeti tarifnika. Za ta dan
Snaga planira nove cene, nov način obračuna in zaključuje prvo fazo optimizacije odvoza, kar pomeni
namestitev novih zabojnikov. Število odvozov se bo na celotnem teritoriju spremenilo tako, kot
določajo cene in odloki. Potem Snaga začenja drugo fazo, racionalizacijo odvoznih poti. Gospa Valič
je povedala, da obstoječa položnica za gospodinjstvo na celotnem teritoriju znaša 8,5 EUR, po novem
bo znašala 9,5 EUR. Tako da gre v povprečju na celotnem teritoriju cena na gospodinjstvo na mesec
gor za 1,03 EUR. Na 55% teritorija, ki ga Snaga obvladuje, bodo po novem črne zabojnike odvažali
enkrat na tri tedne, v blokovskih naseljih pa enkrat na teden. Torej bodo več plačevala območja, ki
manj ločujejo in za katera bo potrebno pogosteje odvažat. Nova uredba je predpisala tudi način
obračuna (volumen posode x število odvozov), ki bazira na tem, da bi bile cene na ravni države čim
bolj primerljive.
Jerica Tomšič Lušin je dodala glede bioloških odpadkov, da Snaga v naši občini namerava
odvažati biološke odpadke samo v naseljih Turjak, Rašica, Male Lašče in Velike Lašče in samo pri
tistih gospodinjstvih, ki ne želijo kompostirati (za dodatno plačilo). Za vse ostale, ki ne želijo
kompostirati, lahko biološke odpadke ob sobotah odvažajo v zbirni center na Turjaku.
Roka Borštnika je glede na to, da je bil kot eden od razlogov za spremembo cen naveden manj
odvozov črnih zabojnikov zaradi ločevanja odpadkov zanimalo, ali Snaga iz naslova recikliranja ne
dobiva neke surovine, ki pomenijo prihodek. Kako je s tem, se to uravnoteži? Gospa Valič je povedala,
da je snaga te surovine (plastiko, papir) dolžna brezplačno prepuščat družbam, ki jih je država
postavila za ravnanje z odpadno embalažo. Določene količine, ki jih lahko proda, pa jih absolutno
proda. Uredba določa, da je potrebno stroškovno ceno znižat za prihodke prodaje sekundarnih surovin
pri zbiranju, na odlaganju pa za prihodke, ki jih odlagališče nudi. Vsi prihodki iz infrastrukture morajo
zniževati ceno lastnih, javnih storitev, katerim služi ta infrastruktura.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kolikšen odstotek stroška predstavlja prevoz in koliko sama
predelava. Odvažanje odpadkov na tri tedne se mu vseeno zdi malo in najbrž bodo kje zdaj zabojniki
premajhni. Župan je dodal, da je naša občina v dobrem položaju, saj bodo zabojnike za isto ceno hodili
iskat v Krvavo peč in na Karlovico kot na Ig. Dr. Tatjana Devjak je izrazila isti pomislek kot Rudolf
Rupar. Tri tedne se ji zdi dolga doba, predvsem poleti zaradi smradu, ko temperature narastejo.
Zanimalo jo je ali bo še možno v zelene plačljive vreče snaga dajati odpadke in jih postaviti zraven
kontejnerjev. Gospa Valič je povedala, da bo zelena vreča za višek odpadkov obstajala še naprej.
Število odvozov je projekt, ki so ga pripravili tehniki, tu gre za optimizacijo. Po njenem mnenju bo
tudi praznjenje zabojnikov na tri tedne dovolj, če bomo pridno ločevali. V prvih dveh, treh mesecih
morebiti ne, če bo zabojnik premajhen, si bo lahko bodisi naročil večjega in več plačal ali pa se bolj
potrudil pri ločevanju. Glede odstotka stroška prevoza je gospa Valič povedala, da za 1000 litrsko
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kanto znaša zbiranje 24 EUR, obdelava 4 EUR in odlaganje 14 EUR. Torej je več kot polovico stroška
predstavlja zbiranje.
Župana je zanimalo ali imajo vse okoliške občine faktor 1,45. Gospa Valič je to potrdila.
Janeza Lukančiča je zanimalo ali so na Snagi ob teh spremembah predvideli tudi optimizacijo
delovnih mest delavcev, ki pobirajo smeti. Pri nas zabojnike praznijo trije delavci, voznik in dva, ki
praznita zabojnike. V svetu to dela samo voznik. Gospa Valič je povedala, da njihov direktor vsake
dve, tri leta primerja cene, storitve in standarde. Ta primerjava je bila pred začetkom tega projekta
narejena z Nemci. Nad rezultati so bili prijetno presenečeni. Naša produktivnost je 5-6% nižja kot s
primerljivimi mesti v Nemčiji. Vsekakor izboljšave so še in jih bodo še delali.
Župan je razpravo zaključil s pohvalo podjetju Snaga, da pridejo v vsako oddaljeno vas, v
snegu, dežju, po ozkih ulicah.
Predlog sklepov:
1. »Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Elaborat za povišanje cene storitev

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za novo ceno storitve zbiranja
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
1.1.
Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vsebuje zbiranje
ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih
komunalnih odpadkov je 0,1231 EUR/kg oz. 24,0378 EUR/mᶾ, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0046 EUR/kg oz. 0,9055 EUR/mᶾ,
- cena storitve javne službe je 0,1185 EUR/kg oz. 23,1323 EUR/mᶾ.
1.2.
Cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada je 0,0562 EUR/kg oz. 7,7781 EUR/mᶾ, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0044 EUR/kg oz. 0,6123 EUR/mᶾ,
- cena storitve je 0,0518 EUR/kg oz. 7,1658 EUR/mᶾ.«
2. »Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Elaborat za ceno nove storitve obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov.
2.1.
Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0392 EUR/kg oz.
4,2109 EUR/mᶾ, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0011 EUR/kg oz. 0,1182 EUR/mᶾ,
- cena storitve javne službe je 0,0381 EUR/kg oz. 4,0927 EUR/mᶾ.«
3. »Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Elaborat za povišanje cene storitve

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3.1.
Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov je 0,1619 EUR/kg oz. 15,1587 EUR/mᶾ, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0900 EUR/kg oz. 8,4267 EUR/mᶾ,
- cena storitve javne službe je 0,0719 EUR/kg oz. 6,7320 EUR/mᶾ.«
4. »Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o tarifnem sistemu za obračun

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Rok Borštnik ni glasoval.
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_____________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo odborov
Župan je povedal, da so se pred 17. redno sejo sestali odbor za finance, odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem, odbor za družbene dejavnosti, statutarno pravna komisija in nadzorni odbor
občine. Predsednike odborov je župan prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora mag. Polona Cvelbar je povedala, da so imeli sejo 6. marca. Seje so se
udeležili štirje člani odbora, ena je bila opravičeno odsotna. Obravnavali so dve točki dnevnega reda.
Njuna vsebina je razvidna iz zapisnika seje komisije.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Anton Benjamin Strah je povedal, da so bili na 7. seji odbora sklepčni.
Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
Na koncu je čestital županu za uspešno delo kot direktorju Zavoda za blagovne rezerve, saj je bil v
reviji Manager Zavod za blagovne rezerve objavljen na 110 mestu med 500 najbolj uspešnimi podjetji.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je prosila, da o seji poroča Matjaž Gruden, glede na to,
da je bila sama odsotna. Matjaž gruden je povedala, da so se na seji sestali štirje člani odbora, razen
predsednice Tatjane Devjak. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz
zapisnika.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Predsednik komisije Franc Debeljak je povedal, da so na seji obravnavali štiri točke, ki so
predmet današnjega dnevnega reda občinske seje. Ena od obravnavanih točk je bila z današnje seje
umaknjena. Poudaril je, da je ena od članic pod točko razno predložila odločbo ustavnega sodišča, ki
se tiče enega našega odloka. Državna zakonodaja se tako hitro spreminja, da naši odloki, ki so iz leta
2000-2002, niso v skladu z veljavno zakonodajo. To bi bilo potrebno počasi usklajevati.
NADZORNI ODBOR
Član nadzornega odbora Janez Lovšin je povedal, da so se sestali 8. januarja in 28. februarja.
Na seji so bili prisotni vsi trije člani. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, katerih vsebina je
razvidna iz zapisnika odbora.
_____________________________________________________________________________
Ad 3. Odlok o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka v Občini Velike Lašče – druga obravnava
Župan je povedal, da je odlok obravnavala statutarno pravna komisija, nekaj pripomb je bilo
danih tudi na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Vsi popravki so že vključeni v tem
drugem predlogu. Župan in svetniki so pregledali tabelo, ki ponazarja primerjave med sosednjimi
občinami, ki so že sprejele uredbo. Primerjali smo samo komunalni prispevek brez stroška
kanalizacije, če je upoštevana 55% olajšava. Iz tabele je bilo razvidno, da imajo občine Škofljica,
Cerknica in Grosuplje višje zneske za komunalne prispevke, občini Ribnica in Bloke pa imata za okrog
400-500 EUR nižji komunalni prispevek kot naša občina. V tabeli so bili prikazani tudi izračuni za
komunalni prispevek, če bi pri kanalizaciji upoštevali 30% (tudi tukaj izstopata občini Škofljica in
Grosuplje) in 35 % olajšavo (naša občina ima v tem primeru nižji komunalni prispevek kot občini
Cerknica in Bloke). Župan je predlagal 35% olajšavo za kanalizacijo in meni, da je ta cena še vedno
ugodna za občane.
Predsednik statutarno pravne komisije Franc Debeljak je povedal, katere spremembe je
predlagala komisija (v 4. odstavku 11. člena se določi pritožbeni rok, v 4. odstavku 15. člena pa se
beseda predpiše zamenja z izrazom določi).
5

Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlagal,
da se v 15. členu doda še šifra 1220 in sicer za objekte upravne in pisarniške stavbe. Gre za objekte, za
katere naj bi se upoštevala olajšava v višini 70%.
Župan je povzel predloga: olajšava za komunalni prispevek je 55%, za kanalizacijo pa 35%.
Rok Borštnik je povedal, da smo imeli do sedaj v občini štiri območja, kjer se je glede na
površino izračunaval prispevek. Za naselja v četrtem območju je to pomenilo, (za neto površino 150
m2), da so do sedaj plačali 1600 EUR, po novem predlogu bi plačali skoraj 4000 EUR. Po njegovem
mnenju gre za enormno povečanje (tudi v tretjem in drugem območju). Vsa ta povečanja so se članom
odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, tudi v luči razvoja in ohranjanja podeželja, zdela
pretirana. Zato je predlagal, da se ohrani višina območja dve, območju tri in štiri bi se še vedno
povišalo, območju ena bi se celo za nekaj zmanjšalo.
Župan mu je odgovoril,da se zelo malo hiš zgradi na območju štiri, kamor pa občina investira
ogromno sredstev (vodovodi, ceste). Največ se gradi na območju ena, zato bi se prihodek občine
najbolj zmanjšal, če bi bil potrjen predlog odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Župan je še
poudaril, da je med našo občino in občino Škofljica v višini komunalnega prispevka 14.000 EUR
razlike, med nami in občino Ribnica pa je samo 500 EUR.
Rudolf Rupar je izrazil dvom ali je primerno, da o tem odloča lastnik 45 zazidljivih parcel.
Meni, da bi se moral izločiti iz postopka odločanja. Prav tako je najmanjše povečanje komunalnega
prispevka v prvi coni, kar vzbuja dvom.
Matjaž Gruden je bil mnenja, da ni nobenega razloga, da bi v naši občini imeli višji komunalni
prispevek kot v občini Ribnica, saj imamo približno enake pogoje. Zato je predlagal, da bi se približali
občini Ribnica in bi bilo tudi v najdražjem območju 10% povečanje.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da bi komunalni prispevek znižali, če bi se približali občini
Ribnica, saj imajo tam malenkost nižji komunalni prispevek.
Župan je dal odlok s predlaganimi spremembami statutarno pravne komisije in predlogom
Janeza Lukančiča na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, na glasovanje. Predloga sta:
olajšava za komunalni prispevek je 55%, za kanalizacijo pa 35%.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o programu opremljanja ter podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 6 svetnikov, PROTI – 4 (Rok Borštnik, Matjaž Gruden, Rudolf Rupar, Janez Lukančič)
Sklep je sprejet.
Polona Cvelbar ni glasovala.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in
turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji
Župan je povedal, da je odlok obravnavala statutarno pravna komisija in da so njeni predlogi
oz. spremembe že vključene v ta predlog. Prav tako je v predlog vključena nova klasifikacija
dejavnosti, na kar je opozoril Matjaž Gruden. Franc Debeljak je povedal, da so na seji komisije
predlagali, da se izpusti alineja, da mora direktor zavoda odgovarjati za pozitivno poslovanje zavoda.
Razprave ni bilo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – nihče

Rok Borštnik je bil trenutno odsoten.
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Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 5. Sklep o dopustni manjši širitvi območja poslovne cone Ločica
Jerica Tomšič Lušin je obrazložila, da smo pri sprejemanju dolgoročnega plana v letu 2002
sprejeli, da se celotno območje cone Ločica uvrsti v poslovno cono. Izdelovalka je spregledala, da
Ministrstvo za kmetijstvo ni dalo v celoti soglasja oz. da niso vse parcele usklajene. Ministrstvo za
okolje in prostor je naš sprejeti plan pregledalo in nas opozorilo, da vse parcele niso usklajene in da jih
je potrebno izločiti. Občinski svet jih je naknadno v letu 2005 izločil, vendar je kot neusklajeno izločil
eno parcelo preveč. Izdelovalec PUP-a in OPPN-ja je povzel izločene parcele, med katerimi te dotične
parcele ni bilo, vseskozi pa je bila v grafičnem delu in obravnavana znotraj poslovne cone. Zakon o
prostorskem načrtovanju dopušča manjše širitve in da ne bomo imeli težav pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja je najboljše, da občinski svet sprejme ta sklep in jo tako priključi poslovni coni.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o dopustni širitvi območja poslovne cone
Ločica.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 6. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Velike Lašče v najem
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da ima občina trenutno veljaven Pravilnik o oddajanju
neprofitnih in službenih stanovanj v občini Velike Lašče v najem. Ker se je eno službeno stanovanje
zdaj izpraznilo, smo pri pregledu trenutno veljavnega pravilnika opazili nekaj pomanjkljivosti. Po tem
pravilniku bi se lahko zgodilo, da bi službeno stanovanje dobil nekdo, ki ima visok položaj, vendar
kljub temu, da ima že stanovanje oz. hišo. Zato smo pripravili nov pravilnik in točkovanje razširili še
na stanovanjski status in kdo sploh lahko kandidira. Občina Velike Lašče ima dve službeni stanovanji
in eno neprofitno stanovanje.
Franc Debeljak je povedal, da je statutarno pravna komisija ugotovila, da 4. in 10. člen nista
usklajena. Zato je komisija predlagala, da se v peti alineji 10. člena beseda najemnik zamenja z besedo
solastnik.
Rudolfa Ruparja je glede točkovnika zanimalo, kako bo lahko prosilec brez stanovanja. Jerica
Tomšič Lušin je povedala za primer, če pride zdravnik iz Srbije in nima stanovanja in tudi ni nikjer
podnajemnik.
Matjaž Gruden je povedal, da imamo ta pravilnik zato, da imamo možnost kader, ki ga
potrebujemo, nastaniti. Sicer je proti tem točkovanjem. Če bomo potrebovali zdravnika, bo šlo čez
točkovanje, kaj pa če bomo potrebovali hišnika.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine
Velike Lašče v najem.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2013
Veronika Vasič je na kratko povedala, da se na podlagi Zakona o športu določi programe
športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
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uresničevanje in obseg sredstev, ki se za te potrebe zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. Letni
program športa je usklajen s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče in razporeditvijo sredstev, namenjenih za posamezna
področja športa in zagotovljenih v proračunu za leto 2013.
Matjaž Gruden se je spraševal ali bi bilo tehnično možno nakazati sredstva za neko prireditev
npr. v marcu, pa je razpis za dodelitev sredstev šele v aprilu.
Roka Borštnika je zanimalo kolikšen znesek bi moral biti na postavki vzdrževanje, čiščenje,
upravljanje športne dvorane (zdaj je 17.000 EUR), da bi bila lahko uporaba dvorane za občane
brezplačna.
Župan je odgovoril, da občani plačujejo uporabo dvorane v skladu s sprejetim cenikom. Občani
plačujejo nek strošek društvom, v okviru katerih uporabljajo dvorano. Predlagal je, naj se pozanimajo,
kaj ta strošek obsega.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je strošek te proračunske postavke izključen strošek
občine in ne osnovne šole. Ta strošek je potreben za to, da se poskrbi za oskrbnika in čiščenje dvorane.
Veronika Vasič je še dodala da je znesek 17.000 EUR znesek, ki ga mora občina plačati iz proračuna
za vzdrževanje dvorane, brez stroškov elektrike in ogrevanja. En del tega stroška dobimo iz najemnin
nazaj. Tudi, če bi bil strošek uporabe dvorane enak nič, to ne bi nič vplivalo na višino te proračunske
postavke. Ta bi ostala nespremenjena.
Predlog sklepa:
Sprejme se Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2013.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Sklep je sprejet.

ZA – 11 svetnikov,

PROTI – nihče

Ad 8. Vloga za znižanje plačila komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjskega objekta
na parc.št. 181 k.o. Krvava peč
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da v veljavnem odloku o plačilu komunalnega prispevka piše,
da o morebitnem znižanju komunalnega prispevka odloča občinski svet. V še prejšnjem odloku je bilo
določeno, da se vlagateljem upoštevajo minula vlaganja. Zdaj pa tega ni več. Tukaj imamo primer, ko
bi radi legalizirali stanovanjski objekt v Krvavi peči. Investitorica želi uveljaviti znižanje komunalnega
prispevka zaradi plačanega prispevka za asfaltiranje ceste proti Krvavi peči v letu 1992 in 1994 ter
prispevka za gradnjo vodovoda Krvava peč v letih 1998 in 2000.
Župan je povedal, da je njegovo stališče, da se taka vlaganja ne upoštevajo.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja z znižanjem komunalnega prispevka za legalizacijo
stanovanjskega objekta na parc.št. 181 k.o. Krvava peč zaradi vlaganj v cestno in vodovodno
infrastrukturo v višini 683,86 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. ZA – 2 svetnika (Anton Benjamin Strah, Jakob Jaklič), PROTI – 9
Sklep ni sprejet.
Ad 9. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2012
Župan je povedal, da je bil sprejeti proračun Občine Velike Lašče 4.073.000 EUR, z
rebalansom je bil nekoliko znižan zaradi ZUJF-a, realizacija pa je bila 3.684.000 EUR, kar pomeni
okoli 93% realizacijo prihodkov. Na strani odhodkov je bila realizacija približno 76%. V letu 2012
smo odplačali 152.000 EUR dolga, v leto 2013 smo prenesli okrog 700.000 EUR. Nerealizirani
prihodki so bili zaradi ne prodaje našega kapitala (predvidena je bila prodaja dela obrtne cone), prodaja
nekaj zemljišč in sofinanciranje mostu v Retjah s strani železnic. Na strani odhodkov so bili transferji
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v naše zavode (šolstvo, predšolska vzgoja,…) realizirani dokaj natančno. Nekatere ključne investicije,
za katere smo planirali kar nekaj sredstev, pa niso bile izvedene (obrtna cona in komunalna ureditev,
kanalizacija Rašica, center za civilno zaščito v Dvorski vasi, most v Retjah). Ta denar nismo namenili
za druge namene in smo ga prenesli v letošnje leto. V letošnje leto smo prenesli tudi te investicije in
upamo, da se bo katera od njih uresničila.
Lidija Čop je še dodala, da se o zaključnem računu ne sprejema odlok, ampak je to dokument
kot elaborat.
Mag. Polona Cvelbar je opozorila na napako na strani 10 tekstovnega dela.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2012.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. ZA – 11 svetnikov
Sklep je sprejet.

PROTI – nihče

Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Jakob Jaklič je povedal, da je v Velikih Laščah v času pogrebov veliko vlomov. Zato je
predlagal, da bi imel koncesionar za pokopališko dejavnost na voljo še storitev dodatno varnost ali pa
bi to mogoče opravljal naš inšpektor.
Župan je odgovoril, da bi bilo treba v času pogreba potem poklicati varnostno službo, ki ima
za to pooblastila. Svetniki so se strinjali, da naj Zakrajšek pripravi predlog, ki se ga potem obravnava
na odboru za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Ta strošek bi pokrivala občina.
Rudolfa Ruparja je zanimalo koliko je stala zimska služba, ali je zmanjšanje frekvence
pluženja posledica varčevanja in ali je predvidena nadaljnja izgradnja šolskih avtobusnih postajališč.
Župan je odgovoril, da je zimska služba od novembra lani brez februarske ocene, stala 223.000
EUR. S strani občine ni bilo dano nobeno zmanjšanje frekvence pluženja. Župan je povedal, da je
razočaran nad nekaterimi občani, ki kličejo na občino v razmerah, ko je en meter snega, glavna cesta
zaprta, snega ni bilo mogoče več kam odrivati, ljudje pa se pritožujejo nad 10 centimetri na cesti.
Glede avtobusnih postajališč je župan povedal, da jih je nekaj v planu (so tudi v proračunu), tako da
naj se pobude naslovijo na Marijo Ivanc Čampa (v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu).
Rok Borštnik je povedal, da na seje odborov, ko zraven ni medijev in kamere, nekateri člani
pridejo vidno vinjeni. Posledica tega je, da je delo oteženo, saj prihaja do različnih izpadov. To se mu
za občino, katere slogan je tudi »Zibelka slovenske kulture«, ne zdi primerno. Sploh pa, da ljudje v
takem stanju odločajo. Zato je dal pobudo, da se za člane odbora, ki kažejo znake vinjenosti odredi
preizkus vinjenosti.
Župan se je strinjal z Rokom, da se na seje odborov in občinskega sveta ne hodi v vinjenem
stanju. Tega zaenkrat še ni slišal, bo pa razmislil o Rokovi pobudi. Sicer pa ima predsedujoči pravico
odstraniti s seje tistega, ki moti red in mir.
Dr. Tatjana Devjak se je z Rokom popolnoma strinjala, ljudje morajo odločati v treznem
stanju.
Matjaž Gruden je povedal, da država za ceste prispeva enako ali gre za obalno občino ali npr.
Idrijsko občino, zato bo ena od idrijskih občin poskušala z zahtevo od državnega zbora.
Župan je povedal, da pripravljajo uradno pobudo občine 3A razvojne osi. Se pripravlja dopis v
tej smeri, vendar je župan skeptičen glede uspeha.

Ad 11. Poročilo župana
9

Župan se je svetnikom zahvalil za delo in sodelovanje ter jih povabil še na družabno srečanje
po seji.
Seja je bila zaključena ob 20.00.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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