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
15. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v petek, 19. decembra
2008 ob 18.30 v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaţ GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, France MODIC, Joţe PIRMAN, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Sonja RATEJ PIRKOVIČ
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, mag. Marko ŢUŢEK –
nadzorni odbor občine, predstavniki kabelske TV Velike Lašče in radia Zeleni val.
Na začetku seje je ţupan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih deset svetnikov.
Potrditev zapisnika 14. redne seje.
Franc Debeljak je pripomnil, da je za lokacijo ekološkega otoka vprašal France Modic.
Ob upoštevanju popravka je bil z desetimi glasovi ZA potrjen zapisnik 14. redne seje
občinskega sveta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z desetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica –
območje za proizvodne dejavnosti
Sklep o višini najemnin za enkratno uporabo poslovnih prostorov v lasti ali upravljanju
občine Velike Lašče
Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 – druga obravnava
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Poročilo ţupana

Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za druţbene dejavnosti. Med drugim
je povedala, da bo v Zdravstveni postaji Velike Lašče prišlo do kadrovskih in organizacijskih
sprememb. V zvezi z zagotavljanjem ustreznih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje je
predstavila kratkoročne in dolgoročne rešitve.
Anton Benjamin Strah je poročal o seji odbora za finance. Odbor je pregledal
predlog proračuna in ga ocenil kot dobro pripravljenega in ustreznega. Člani odbora so
ţupanu predlagali, da pri začetku izvajanja novih investicij v letu 2009 malo počaka, da se bo
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izkazalo, ali so zaradi prihajajoče recesije kaj manjša realizacija predvidenih prihodkov
proračuna.
Jakob Jaklič je poročal o seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Člani
odbora so se strinjali s predlaganim proračunom. Na seji so še obravnavali prispele vloge na
javni razpis za sofinanciranje gospodarstva.
Ţupan Anton Zakrajšek je zaradi odsotnosti predsednika odbora poročal o seji
odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Mag. Marko Ţuţek je predstavil poročilo nadzornega odbora o rednem pregledu
poslovanja občine.
Na sejo je prišel Joško Ahec.
Ad 2. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1
Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
Jerica Tomšič Lušin je kratko predstavila postopek sprejemanja OPPN in vključevanje
javnosti pri oblikovanju rešitev. Predstavila je tudi razporeditev moţnih dejavnosti znotraj
cone, predlagano komunalno ureditev in parcelacijo.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Joţe Pirman, ţupan Anton Zakrajšek, Matjaţ
Gruden, Jakob Jaklič.
Predlog sklepa: Sprejme se odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Sklep o višini najemnin za enkratno uporabo poslovnih prostorov v lasti ali
upravljanju občine Velike Lašče
Predlog sklepa je obravnaval odbor za druţbene dejavnosti, na seji sveta pa ga je
predstavila dr. Tatjana Devjak. Svetniki so pred sejo dobili čistopis sklepa z upoštevanimi
predlogi odbora. Matjaţ Gruden je še predlagal, da se iz sklepa črtajo cene poroke razen
osnovnega paketa. O cenah ostalih aranţmajev (z viteško straţo…) naj odloča svet javnega
zavoda. Svetniki so se z njegovim predlogom strinjali.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali še France Modic, Anton Benjamin Strah, ţupan
Anton Zakrajšek in Ladka Deterding.
Predlog sklepa: Sprejme se sklep o višini najemnin za enkratno uporabo poslovnih
prostorov v lasti ali upravljanju občine Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 – druga obravnava
Ţupan Anton Zakrajšek je povedal, da je v proračunu realno ocenil prihodke. Na
predlog proračuna je prejel skupno sedem amandmajev, štiri je vloţil odbor za druţbene
dejavnosti, dva odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, enega pa ţupan na
pobudo Gasilske zveze Velike Lašče. Ţupan je kratko predstavil investicije, predvidene v
proračunu in načrtu razvojnih programov za obdobje 2009 -2012.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Andrej Kraševec, Joţe Pirman, Matjaţ Gruden in
ţupan Anton Zakrajšek.
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Predlog sklepa: Potrdi se vseh sedem amandmajev skupaj.
1. amandma

Predlagatelj: Odbor za druţbene dejavnosti

v predlogu
konto
1804
1805

besedilo
Nakup knjiţničnega gradiva
Amaterska knjiţnica ROB (gradivo, delo)

predlagana
nova
vrednost

razlika

9.000
9.500
2.200
1.700
uravnoteţenost amandmaja:

500
-500
0

2009

2. amandma Predlagatelj: Odbor za druţbene dejavnosti
1908
1904

INVESTICIJE - drugo- glej NRP 2009-2012
projekti za nadzidavo (dodatne učilnice)
INVESTICIJE -vrtec - glej NRP 2009-2012
nakup zemljišča za novogradnjo

64.600
109.600
15.000
60.000 45.000
103.000
58.000
50.000
5.000 -45.000
uravnoteţenost amandmaja:
0

3. amandma Predlagatelj: Odbor za druţbene dejavnosti

1854
1904

Doda se nova postavka:
Sofinanciranje drugih kulturnih programov in
dejavnosti
INVESTICIJE -vrtec - glej NRP 2009-2012
ureditev dodatnih prostorov

0
5.000
58.000
53.000
50.000
45.000
uravnoteţenost amandmaja:

5.000
-5.000
0

4. amandma Predlagatelj: Odbor za komunalne dejavnosti
1308

1303

INVESTICIJE - cestna (javna) razsvetljava - glej NRP
2009-2012

(Turjak - ob pešpoti proti Laporjem 3 luči)
INVESTICIJE - asfaltne prevleke - glej NRP
2009-2012
razne asfaltne preplastitve cest

15.000

20.000

5.000

265.000
260.000
50.000
45.000
uravnoteţenost amandmaja:

-5.000
0

5. amandma Predlagatelj: Odbor za komunalne dejavnosti
1605
1304

INVESTICIJE - vodovodi - glej NRP 2009-2012
manjši odseki (Velika Slevica…)
INVESTICIJE - pločniki - glej NRP 2009-2012
skozi naselja

201.000
221.000
0
20.000 20.000
50.000
30.000
40.000
20.000 -20.000
uravnoteţenost amandmaja:
0
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6. amandma Predlagatelj: ţupan (Gasilska zveza)

0701
0703

0704

Civilna zaščita
Delovanje štaba, usposabljanje
Gasilci
Delovanje in aktivnosti gasilske zveze
Gasilska zveza (GZ) ..delovanje zveze
zdravniški pregledi
Oprema za prostovolnja gasilska društva
Nabava nove opreme, vozilo za PGD Vel Lašče

5.500
4.500
3.000
2.000
177.600
177.600
19.000
21.500
2.500
2.000
0
3.000
158.600
157.100
150.000
148.500
uravnoteţenost amandmaja:

-1.000

-500
3.000
-1.500
0

7. amandma Predlagatelj Odbor za druţbene dejavnosti

1866

NRP 2009 - 2012
SAKRALNI SPOMENIKI
(zdruţitev v eno postavko)

4.500

4.500

uravnoteţenost amandmaja:
PRISOTNIH: 11
ZA: 10
PROTI: 1 (Andrej Kraševec)
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Sprejeme se odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2009 in
načrt razvojnih programov za obdobje 2009 do 2012.
PRISOTNIH: 11
ZA: 10
PROTI: 1 (Andrej Kraševec)
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da se v občinskem prostorskem načrtu v Turjaku
pri šoli prostor nameni samo za potrebe druţbenih dejavnosti.
Joško Ahec je predlagal, da Občina stopi v kontakt s Pošto glede potrebne adaptacije
prostorov v Turjaku.
Ţupan Anton Zakrajšek je povedal, da je potrebno v Domu krajanov Turjak najprej
sanirati kurilnico, še vedno poteka s strani KTZ sproţena toţba proti občini.
Polona Cvelbar je vprašala, koliko vasi v občini nima vodovodnega omreţja.
Andrej Kraševec je povedal, da je proti zdruţevanju postavk v enotno postavko na
področju investicij. Lani je bilo v načrtu razvojnih programov za leto 2009 predvidenih
800.000 EUR za komunalne zadeve, v letošnjem proračunu se je ta znesek zmanjšal za 40 %.
Vprašal je tudi, kam gre preostanek iz naslova vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omreţje. Ţupan je povedal, da vračanje še ni zaključeno.
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Ad 6. Poročilo ţupana
Ţupan Anton Zakrajšek se je vsem zahvalil za komentarje in pobude v zvezi s
predlaganim proračunom.
Poročal je o izvedeni notranji reviziji poslovanja občine v skladu z zakonom o javnih
financah s strani zunanjega izvajalca.

Seja je bila končana ob 20.30.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan

Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta

Stran 5 od 5

