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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
13. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 18. septembra
2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK, dr. Tatjana
DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej KRAŠEVEC,
Franci MODIC, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Jože PIRMAN, Joško AHEC
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, mag. Marko ŽUŽEK –
nadzorni odbor občine, predstavniki kabelske TV Velike Lašče, radia Urban in radia Zeleni
val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj je na seji prisotnih osem svetnikov, dva sta se opravičila, da bosta
zamudila, dva pa sta se opravičila, da se ne bosta mogla udeležiti seje.
Potrditev zapisnika 12. redne seje.
Z osmimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 12. redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 6. dopisne seje.
Z osmimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 6. dopisne seje.
Z osmimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče
3. Predlog dopolnitve sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v
upravljanju Občine Velike Lašče
4. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi »Tadolejnega« kozolca v
Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
5. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
6. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Velike Lašče – prva obravnava
7. Razrešitev in imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
– predstavnika uporabnikov ali vaških odborov
8. 3. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je podrobno poročala o seji odbora za družbene dejavnosti.
Anton Benjamin Strah je na 1. točko zapisnika pripomnil, da je iz zapisnika razvidno,
da je računovodkinja predstavila problematiko v zvezi s cenami programov vrtca, čeprav je to
naloga ravnatelja. Dr. Tatjana Devjak je odgovorila, da je v uvodnih besedah ravnateljica
Metoda Kolar predstavila predlog, ker pa računovodkinja bistveno bolj pozna zadevno
problematiko, ji je prepustila podrobnejšo obrazložitev.
Ad 2. Predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče
Na sejo je prišla Ladka Deterding.
Predlog sklepa je predhodno obravnaval odbor za družbene dejavnosti. Predstavniki
OŠ so bili prisotni na seji odbora, dr. Tatjana Devjak pa je kratko predstavila razloge za
spremembo cene. Sedanja cena je veljavna že dve leti, od 1. septembra 2006. V tem času se je
v vrtcu povečalo število otrok in oddelkov, uveden je nov plačni sistem. Predlagano
povečanje cene je v prvi starostni skupini za 13,74 %, v drugi starostni skupini pa za 6,18 %.
V sedanjem predlogu sistemizacije vrtca so upoštevane bolj čiste zaposlitve posameznih
delavcev (zaposlen ali v vrtcu ali v šoli), zato je tudi preglednost večja.
Župan Anton Zakrajšek je poudaril, da želi, da so cene primerljive s slovenskim
povprečjem, kar v tem predlogu tudi so.
V nadaljnji razpravi sta sodelovala še Matjaž Gruden in Sonja Ratej Pirkovič.
Predlog sklepa: Cene programov v Vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče so naslednje:
Cena programa I. starostne skupine znaša
427,89 EUR.
Cena programa II. starostne skupine znaša
329,74 EUR.
Cena programa v kombiniranem oddelku je enaka ceni programa v drugi starostni
skupini.
Cena skrajšanih programov znaša:
- 4 do 5 ur brez hrane
241,64 EUR,
- 4 do 5 ur z zajtrkom
250,91 EUR,
- 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom
280,05 EUR.
Cene veljajo od 1. oktobra 2008 dalje.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Predlog dopolnitve sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v
upravljanju Občine Velike Lašče
Direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji Matjaž Gruden je predlagal dopolnitev
sklepa o višini vstopnin, saj si veliko število obiskovalcev želi poleg gradu Turjak ogledati
tudi kapelo na pokopališču.
Predlog sklepa: V sklepu o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v
upravljanju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/08) se II.
točka dopolni z naslednjim besedilom:
» 4. dogovorjeni ogled z vodenjem na gradu Turjak z ogledom kapele na turjaškem
pokopališču
šolske skupine do 10 oseb: 30 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne
obiskovalce)
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šolske skupine nad 10 oseb: 3 EUR na osebo
ostale skupine do 10 oseb: 35 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne
obiskovalce)
ostale skupine nad 10 oseb: 3,5 EUR na osebo«
Dopolnitev sklepa velja od 1. novembra 2008.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi »Tadolejnega«
kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da se je kozolec zaradi slabega vzdrževanja
porušil. V prihodnje želi, da bi sprejeli enoten odlok za vse kulturne spomenike lokalnega
pomena.
Predlog sklepa: Sprejme se odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi
»Tadolejnega« kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem
Župan je predlagal, da bi se v pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov povišala
izklicna najemnina za gostinske lokale iz 5 EUR/m2 mesečno na 7 EUR/m2 mesečno.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Anton Benjamin Strah, France Modic, Matjaž
Gruden in župan Anton Zakrajšek.
Na sejo je ob 18.40 prišel Andrej Kraševec.
Predlog sklepa: Sprejme se pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem.
PRISOTNIH: 9 (France Modic ni glasoval)
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Velike Lašče – prva obravnava
Župan je pojasnil, da je pogodba z Javnim podjetjem VO-KA za upravljanje vodovoda
Turjak sklenjena samo do konca leta 2008. V prihodnje bi bilo potrebno poiskati novega
koncesionarja. Ker se koncesijo podeli za določeno obdobje, bi bilo tudi za vodovod Velike
Lašče potrebno ponoviti javni razpis za podelitev koncesije. Na tokratni seji naj bi se svetniki
samo seznanili s predlogom odloka. Pred naslednjo obravnavo naj bi predlog obravnavala tudi
statutarno pravna komisija in odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
V nadaljnji razpravi so sodelovali: Matjaž Gruden, France Modic, Sonja Ratej
Pirkovič.
Predlog sklepa: Občinski svet se je seznanil z osnutkom odloka o koncesiji za
opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče. Ta
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osnutek naj pred drugo obravnavo obravnavata še statutarno pravna komisija in odbor
za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Občinski svetniki bodo morebitne
predloge in pripombe posredovali občinski upravi do 10. oktobra 2008.
PRISOTNIH: 10
ZA: 10
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. Razrešitev in imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu – predstavnika uporabnikov ali vaških odborov
Robert Štaba, dosedanji predsednik SPVCP je dal odstopno izjavo.
Predlog sklepa: V občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Velike Lašče se razreši Robert Štaba, občan in tajnik republiškega SPVCP.
V občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike Lašče se
imenuje Matjaž Žužek, občan, predstavnik uporabnikov.
PRISOTNIH: 10
ZA: 10
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. 3. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Župan je predstavil predlog 3. spremembe proračuna za leto 2008. Pri odhodkih je
predvidena največja sprememba pri potrebnih sredstvih za odkup zemljišč za poslovno cono
Ločica. Zaradi dodatnih del (namesto peščenih, tlakovane poti, dodatna pot v dolžini 80 m…)
pri ureditvi parka pod bloki v Velikih Laščah. V proračunu naj bi se dopolnil tudi plan
prodaje nepremičnega občinskega stvarnega premoženja z navedbo prodaje garsonjere v
Ankaranu (sklep občinskega sveta na prejšnji seji).
Tatjana Devjak je povedala, da se je odbor za družbene dejavnosti strinjal s predlagano
spremembo proračuna.
Predlog sklepa: Sprejme se 3. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
skupaj z dopolnitvijo programa prodaje občinskega stvarnega premoženja.
PRISOTNIH: 10
ZA: 10
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da je glasovala za uveljavitev predkupne pravice za
nakup Riglerjeve hiše pri šoli v Velikih Laščah. Ker je bila preglasovana predlaga, da bi
občina uveljavljala predkupno pravico za zemljišča v Turjaku za potrebe razvoja šolstva in
predšolske vzgoje.
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da želi z lastniki zemljišč podpisati pismo o
nameri za odkup 5000 do 6000 m2 zemljišča za gradnjo doma za ostarele.
France Modic je Tatjano Devjak vprašal, zakaj bi uveljavljali predkupno pravico v
Turjaku. Tatjana Devjak je povedala, da je letos že odprt en oddelek vrtca v prostorih
podružnične OŠ v Turjaku. Glede na povečevanje števila otrok v vrtcu bi bila v Turjaku
možna postavitev mobilnega vrtca, za katerega je potrebna le betonska plošča in komunalna
opremljenost zemljišča. Postavitev je hitra in bistveno cenejša od klasične gradnje.
Ladka Deterding je dodala, da Riglerjevo hišo pozna, zato ocenjuje, da je za potrebe
vrtca neprimerna. Župan je povedal, da želi šolstvo razvijati predvsem v Velikih Laščah
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(občina poskrbi za prevoze otrok), za predšolsko vzgojo pa bi bila primerna širitev tudi v
Turjak.
France Modic je vprašal Tatjano Devjak ali je ena učilnica v šoli res premajhna?
Odgovorila je, da so starši podpisali peticijo, da ena od učilnic ni primerna. Vodstvo šole je
ugotovilo, da je učilnica glede na število otrok v razredu za 1 m2 premajhna. Vse investicije
v šoli glede ureditve dodatnih učilnic so v preteklosti potekale na pobudo ravnatelja. S starši
je potreben strpen dialog.
Andrej Kraševec se je opravičil za zamudo. Želel je, da bi svetniki dobili zapisnike
sej prej in ne šele z gradivom za naslednjo sejo. Prisotni so se strinjali s predlogom, da se
zapisnik svetnikom čim prej pošlje po elektronski pošti, v gradivu pa naj bo še v tiskani
obliki. Andrej Kraševec je še pohvalil župana in občino za uspešno pridobitev evropskih
sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini.
Prisotne pa je pozval, naj na volitvah v državni zbor podprejo domače kandidate.
Ad 10. Poročilo župana
Župan je prisotne povabil na prireditve v okviru Evropskih dni kulturne dediščine.
Kandidatom pa je zaželel veliko uspeha na volitvah v državni zbor.
Seja je bila končana ob 19.50.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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