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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
11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 22. maja
2008 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta:
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN - občinska uprava, Marko BELAJ – Vodokomunalni
sistemi d.o.o., predstavniki kabelske TV Velike Lašče in radia Urban.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj je prisotnih 10 svetnikov.
Potrditev zapisnikov 10. redne seje, 4. izredne seje in 4. dopisne seje.
Župan je povedal, da je na zapisnike sej ni bilo prejetih pripomb.
Z desetimi glasovi ZA so bili potrjeni zapisniki 10. redne seje, 4. izredne seje in 4.
dopisne seje občinskega sveta.
Z desetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2007 in plan dela za
leto 2008
3. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče za leto 2007, plan
dela za leto 2008
4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije in
predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije
5. 2. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
6. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 2094/11 k.o. Velike Lašče, parc. št.
2075/8 k.o. Velike Lašče)
7. Sklep o vračilu neupravičeno zaračunanega nadomestila z uporabo stavbnega zemljšča
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2008
9. Razrešitev odgovornega urednika občinskega glasila
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
11. Poročilo župana
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za družbene dejavnosti. Odbor je
obravnaval prispele vloge za sofinanciranje dejavnosti na področju športa, programov in
prireditev društev s področja kulture, programov veteranskih organizacij in dejavnosti raznih
društev ter programov humanitarnih organizacij. Povedala je, da so na področju športa že
prispele pritožbe glede dodelitve sredstev.
Joško Ahec je povedal, da je odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora opravil več terenskih ogledov. Obravnavali so tudi letni poročili in plan dela obeh
koncesionarjev (pokopališka dejavnost in vodooskrba).
Jakob Jaklič je povedal, da je odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
obravnaval prispele vloge društev za sofinanciranje programov in prireditev na področju
kmetijstva, turizma in drobnega gospodarstva, ter prispele pobude za izvedbo vzdrževalnih
del na poljskih poteh.
Župan je povedal, da pri dodeljevanju sredstev društvom ni sodeloval, v letošnjem letu
je zaradi sprejetih pravilnikov drugačen način dodeljevanja. Tatjana Devjak je dodala, da bi
bilo potrebno doreči, ali se organizacija in izvedba pohodov sofinancira iz proračunskih
sredstev za šport ali za turizem. Jakob Jaklič je še pripomnil, da je društev v občini čedalje
več.
Ad 2. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2007 in plan
dela za leto 2008
Koncesionar se je opravičil, ker ni mogel priti na sejo. Župan je povedal, da je
poročilo in plan predstavil že na odboru za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Člani odbora niso imeli pripomb.
Predlog sklepa: Potrdi se plan investicij za pokopališča Velike Lašče, Rob in Turjak za
leto 2008.
Navzočih: 10
ZA: 10
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče, Karlovica in
Rute za leto 2007, plan dela za leto 2008
Marko Belaj je predstavil poročilo za leto 2007. V nadaljevanju je župan povedal, da
je predlog plana dela za leto 2008 narejen v skladu z uredbo o oblikovanju cen komunalnih
storitev, njegova potrditev pa pomeni tudi potrditev nove cene vode. Župan je pohvalil Marka
Belaja in povedal, da bi bila voda v primeru, da bi imeli na vodovodnem sistemu večjo
porabo, cenejša od tiste v vodovodnem sistemu Dobrepolje. Celotni vodovodni sistem ima 60
km trase, 3 vrtine ( v izgradnji je še četrta pri Strletih), poraba vode je pa po zaprtju sirarne
sorazmerno majhna.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Marko Belaj, Franci Modic, Jože Pirman,
Tatjana Devjak, Matjaž Gruden.
Na sejo je prišel Franc Debeljak.
Predlog sklepa: Cene dovajanja vode za vodovodne sisteme Velike Lašče, Karlovica in
Rute so od 1. julija 2008 naslednje.
gospodinjstvo
gospodarstvo
vodarina (cena vode za m3)
0,79 EUR
1,00 EUR
števnina (mesečni pavšal)
1,20 EUR
2,00 EUR
vzdrževalnina (mesečni pavšal)
2,71 EUR
6,68 EUR
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Navzočih: 10 (1 ni glasoval)
ZA: 10
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Potrdi se plan dela za vodovodne sisteme Velike Lašče, Karlovica in
Rute za leto 2007.
Navzočih: 11
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane
regije in predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega
sveta Ljubljanske urbane regije
Popravek obeh sklepov je potreben zaradi ustanovitve nove občine Log Dragomer, ki
se jo vključi v oba sklepa.
Predlog sklepa: Sprejmeta se Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Sveta
Ljubljanske urbane regije in Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Regionalnega
razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.
Navzočih: 11
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5.

2. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Župan je pojasnil, da je 2. sprememba potrebna zaradi spremembah pri predvidenih
prihodkih (najemnina za športno dvorano) in odhodkih (povečani stroški zimske službe in
spremembe obsega nekaterih investicij), ki jih je tudi podrobno predstavil.
Na sejo je prišla Sonja Ratej Pirkovič.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Tatjana Devjak, Jakob Jaklič, Joško Ahec, Sonja
Ratej Pirkovič, Franci Modic, Jože Pirman.
Predlog sklepa: Sprejme se 2. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 2094/11 k.o. Velike Lašče, parc.
št. 2075/8 k.o. Velike Lašče)
Odbor za komunalo je opravil terenski ogled in predlagal sprejem naslednjih sklepov.
Predlog sklepa: Na parceli št. 2094/11 k.o. Velike Lašče, pot v izmeri 50 m2 se ukine
javno dobro pod pogojem, da se obstoječi oporni zid zamakne za 1m proti stanovanjski
stavbi in opravi parcelacija poti parc. št. 2094/6 in 851/2 k.o. Velike Lašče na stroške
lastnikov stanovanjske stavbe.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
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Predlog sklepa: Na parceli št. 2075/8 k.o. Velike Lašče, pot v izmeri 220 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2 se ukine javno dobro. Parcela postane last Občine
Velike Lašče.
Navzočih: 11 (1 ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. Sklep o vračilu neupravičeno zaračunanega nadomestila z uporabo stavbnega
zemljšča
Občina Velike Lašče je prek Davčne uprave RS lastnici objekta na naslovu Gradišče
na Pijavo Gorico pomotoma zaračunavala nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.
Predlog sklepa: Lastnici objekta na naslovu Gradišče nad Pijavo Gorico 36 se vrne
neupravičeno zaračunano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v obdobju 1999 –
2006, povečano za stopnjo inflacije.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2008
Ladka Deterding je poročala, da sta do roka prispela dva predloga za podelitev
Priznanja Občine Velike Lašče. Komisija za priznanja in nagrade predlaga obravnavo
predlogov na občinskemu svetu in izvedbo tajnega glasovanja.
Župan je predlagal, da bi o predlogih glasovali javno.
Predlog sklepa: O podelitvi dveh Priznanj Občine Velike Lašče se opravi javno
glasovanje.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2008 podeli Kulturno
umetniškemu društvu Rob.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2008 podeli Mešanemu
pevskemu zboru župnije Velike Lašče.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 9. Razrešitev odgovornega urednika občinskega glasila
Odgovorni urednik občinskega glasila je dal odstopno izjavo. Izdajateljski svet
predlaga, da se ga razreši, istočasno je imenoval novo v.d. odgovorno urednico.
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Predlog sklepa: Razreši se odgovorni urednik občinskega glasila Trobla Miha Merljak.
Navzočih: 11 (1 ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar je vprašala, kdaj bodo v Pohojnem hribu lahko dobili kabelsko TV in
kdaj bodo tudi drugi deli vasi v Malih Laščah dobili dostop do širokopasovnega omrežja. Od
Telekoma namreč ne dobijo nobenega odgovora.
Župan je povedal, da z Ministrstva za gospodarstvo še ni odgovora v zvezi z našo
prijavo na razpis za sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja. Če bomo na
razpisu uspešni, naj bi bilo po pogodbi omrežje tudi v Podhojnem hribu zgrajeno v letu in pol.
Ladka Deterding se je v imenu Mešanega zbora župnije Velike Lašče zahvalila za
podeljeno priznanje in zbrane povabila na občinsko revijo pevskih zborov.
Ad 11. Poročilo župana
Župan je zbrane povabil na prireditve ob občinskem prazniku in jih seznanil s
predvideno osrednjo proslavo državnega pomena na Trubarjevi domačiji na Rašici v
organizaciji Protokola RS. V kulturnem programu bo sodeloval tudi mladinski pevski zbor
OŠ Primoža Trubarja, Občina Velike Lašče pa bo skupaj z društvi in krajevnim odborom
sodelovala pri ureditvi prireditvenega prostora, redarstvu, pogostitvi …
Župan je svetnike seznanil, da je glede na prijave za vpis otrok v vrtec trenutno 18 do
20 otrok preveč. Občina bo poskušala zagotoviti dodatni prostor, da bi lahko sprejeli vse
otroke.
Na javni razpis za podelitev koncesije za dve splošni ambulanti in patronažno službo
ni prispela nobena vloga. Želja občine je bila, da bi bili naši občani deležni kar najboljše
zdravstvene oskrbe. Ker nismo soustanovitelji ZD Ljubljana, nas MOL poziva, da
zdravstveno službo organiziramo sami. Zato smo tudi izvedli javni razpis za podelitev
koncesije. Župan je povedal, da zdravnic ni nihče podil, kar je bilo napačno prikazano v
javnosti, saj bi se lahko obe zdravnici prezaposlili k zasebniku ali sami pridobili koncesijo.
Obstaja tudi varianta, da bi se Zdravstvena postaja Velike Lašče priključila drugemu
zdravstvenemu domu (ZD Grosuplje, ZD Ribnica).
Seja je bila končana ob 21.30.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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