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
16. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v torek, 17. februarja
2009 ob 18. uri 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, Sonja RATEJ PIRKOVIČ (od točke 7 dalje),
Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: /
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 enajst svetnikov.
Potrditev zapisnika 15. redne seje.
Z enajstimi glasovi ZA potrjen zapisnik 15. redne seje občinskega sveta.
Z enajstimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek
3. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam statuta Zdravstvenega doma dr. Janeza Oraţma
Ribnica
4. Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
Občine Velike Lašče
5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Velike Lašče
6. Predlog za spremembo cene pomoči na domu
7. Sklep o začetku obračunavanja števčnine in vzdrţevalnine po ceniku JP Vodovod –
Kanalizacija d.o.o. za vodovod Turjak
8. Seznanitev s 5. spremembo proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
9. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
10. Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoţenja za parcelo št. 851/9 k.o. Velike
Lašče
11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
12. Poročilo ţupana
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za druţbene dejavnosti. Obravnavali so
zadeve, ki jih bo občinski svet obravnaval v nadaljevanju seje, zato bo stališča odbora
predstavila pri obravnavi posameznih točk.
Anton Benjamin Strah je poročal o seji odbora za finance. Obravnavali so zaključni
račun proračuna občine za leto 2008. Člani odbora predlagajo občinskemu svetu, da zaključni
račun potrdi.
Mag. Marko Ţuţek je poročal o rednem pregledu nadzornega odbora. Obravnavali so
zaključni račun, ki jim je bil posredovan po elektronski pošti in v pisni obliki. Dodatna
pojasnila so od občinske uprave dobili po telefonu, zato pregled ni bil opravljen v prostorih
občine. Nadzorni odbor na zaključni račun občine za leto 2008 ni imel pripomb.
Ad 2. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni ţarek
Dr. Tatjana Devjak je pojasnila, da v zadnjih letih s sprejemom otrok v vrtec ni bilo
problemov, ker je bilo dovolj prostih mest v vrtcu. Nov predlog pravilnika je usklajen s
spremembami zakona o vrtcih.
Predlog sklepa:
Sprejme se Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Sončni ţarek.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam statuta Zdravstvenega doma dr. Janeza
Oraţma Ribnica
Ţupan Anton Zakrajšek je prisotnim pojasnil, da so bile spremembe potrebne zaradi
novega odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ribnica, na podlagi katerega je Občina
Velike Lašče postala njegova soustanoviteljica. Ker svetniki niso bili seznanjeni z besedilom
do sedaj veljavnega statuta zavoda, so ga prejeli v gradivu skupaj s predlaganimi
spremembami.
Joţe Pirman je vprašal, ali obstaja kakšen zapisnik ob primopredaji zdravstvene
postaje. Kakšno je zadovoljstvo med uporabniki glede tega, kaj smo imeli prej in kaj imamo
sedaj.
Ţupan Anton Zakrajšek je povedal, da je bila primopredaja opravljena med
zdravstvenima domovoma Ljubljana in Ribnica. Moţno bi bilo pa izvesti anketo o
zadovoljstvu med uporabniki, po določenem času.
Andrej Kraševec je pripomnil, da v 5. členu predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta manjka navedba člena, kjer se v 4. in 5. odstavku spremeni besedilo (v 14. členu
statuta).
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k predlaganim spremembam in
dopolnitvam Statuta ZD dr. Janeza Oraţma Ribnica.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev Občine Velike Lašče
Dr. Tatjana Devjak je predstavila nov predlog pravilnika. Izkušnje preteklih let pri
dodeljevanju sofinancerskih sredstev za programe športa so narekovale spremembo
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pravilnika. Izrazila je upanje, da bo nov pravilnik izboljšal stanje na tem področju. Zaveda se,
da so velike potrebe po finančnih sredstvih tudi na področju gospodarstva in komunale. Odbor
za druţbene dejavnosti je še predlagal, da se sofinanciranje vseh pohodov izvede enotno iz
proračunskih sredstev, namenjenih turizmu.
Predlog sklepa:
Sprejme se Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče
Dr. Tatjana Devjak je predstavila spremembe in dopolnitve pravilnika. Pri ocenjevanju
posameznih prireditev je moţen glede na kakovost večji razpon. Posebej je opozorila še na
predvidena določila 18.a in 18.b člena pravilnika.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Polona Cvelbar, Joţe Pirman, ţupan Anton
Zakrajšek in Tatjana Devjak.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Predlog za spremembo cene pomoči na domu
Predlog spremembe cene je predstavila Jerica Tomšič Lušin. Cena se ni spremenila ţe
od aprila 2007. Na predlog odbora za druţbene dejavnosti naj bi znašala občinska subvencija
v ceni pomoči na domu 60% (prej 50%). Nova cena pomeni za uporabnike 4,9% povečanje.
Predlog sklepa:
Cena socialno varstvene storitve pomoč na domu znaša 4,92 EUR na uro. Uporabniki
storitve pomoč na domu so storitev dolţni plačati v celoti, razen v primerih, ko
izpolnjujejo pogoje za delno ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 110/04, 124/04).
Cena velja od 1. marca 2009.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Na sejo je prišla Sonja Ratej Pirkovič (ob 18.50).
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Ad 7. Sklep o začetku obračunavanja števčnine in vzdrţevalnine po ceniku JP Vodovod
– Kanalizacija d.o.o. za vodovod Turjak
Ţupan je pri tej točki zaprl sejo za javnost. Predstavil je lastno ceno za vodovod
Turjak, ki jo je izračunal JP VO-KA. V roku nekaj mesecev bi bil nujen prevzem vodovoda
Turjak v upravljanje koncesionarju za vodovod Velike Lašče.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče soglaša, da se storitve vzdrţevanja vodovodnih
priključkov na javni vodovod in obračunskih vodomerov, ki se obračunavajo z
vzdrţevalnino in števčnino, pričnejo obračunavati s 1. 2. 2009.
Storitve se obračunavajo na podlagi sprejetih tarif JP VO-KA, ki jih je na svoji 7. redni
seji dne 10.10. 2007 potrdil Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding
Ljubljana, d.o.o.
PRISOTNIH: 12
ZA: 11
PROTI: 1
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. Seznanitev s 5. spremembo proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Ţupan Anton Zakrajšek je člane občinskega sveta seznanil s potrebno 5. spremembo
proračuna Občine Velike Lašče, ki jo lahko v skladu z odlokom o proračunu za leto 2008
sprejme sam in o tem obvesti občinski svet na naslednji seji.
Ad 9. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Ţupan Anton Zakrajšek je predstavil predlagani zaključni račun proračuna občine za
leto 2008, ki sta ga predhodno pregledala odbor za finance in nadzorni odbor občine in nanj
nista imela pripomb. Prihodki so bili v letu 2008 za 2% večji od predvidenih, odhodki pa za
2% manjši. V gradivu so prejeli tudi načrta razvojnih programov za leto 2008 in dejansk
realizacijo v letu 2008.
V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala še Andrej Kraševec in Tatjana Devjak. Andrej
Kraševec je predlagal, da se občinskemu svetu posreduje še podatke o trenutni zadolţenosti.
Ţupan je obljubil, da bodo te podatke dobili skupaj z zapisnikom seje.
Predlog sklepa:
Potrdi se odlok o zaključnem računu Občine Velike Lašče za leto 2008 skupaj s
tabelarnim delom bilance prihodkov in odhodkov.
PRISOTNIH: 12
ZA: 12
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 10. Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoţenja za parcelo št. 851/9 k.o.
Velike Lašče
Pri izvedbi menjalne pogodbe se je izkazalo, da je za izvedbo pogodbe potreben še
sklep o ukinitvi statusa SLP.
Predlog sklepa:
Ukine se status zemljišča splošno ljudsko premoţenje v upravi Občinskega ljudskega
odbora Lašče za zemljišče parc.št. 851/9 k.o. Velike Lašče, pašnik v izmeri 193 m2,
vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţki št. 11.
Zgoraj navedena parcela postane last Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, matična številka 5874785.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
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PRISOTNIH: 12
ZA: 11
PROTI: 1
SKLEP JE SPREJET.
Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Jakob Jaklič je kot svetnik in predstavnik krajevnega odbora Rašica dal pobudo, da bi
občina vloţila pobudo za preimenovanje Univerze v Ljubljani v Univerzo Primoţa Trubarja.
Pobudo so svetniki z enajstimi glasovi ZA soglasno podprli.
Joţe Pirman je dal pobudo, da bi na prvo naslednjo sejo občinskega sveta uvrstili
točko o gospodarstvu v občini s poudarkom na obrtni coni Ločica.
Ţupan Anton Zakrajšek je povedal, da se za naselja v območjih belih lis ţe zbirajo
sluţnosti za gradnjo odprtega širokopasovnega omreţja. Pripravljena je projektna
dokumentacija za vloţitev na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja za
komunalno ureditev poslovne cone. V izdelavi je tudi promocijska zloţenka za nakup
zemljišč v coni. Predvidoma naj bi na naslednji seji ţe obravnavali potrebne akte v zvezi s
sklenitvijo javno zasebnega partnerstva.
Joško Ahec je vprašal zakaj naselja na območju Turjaka niso uvrščena med bele lise.
Odgovor: Ker je dal Telekom d.d. v začetku leta 2008 izjavo, da ima na tem območju
poslovni interes in da bo zgradil omreţje v roku dveh let.
Andrej Kraševec je vprašal v kolikšnem času bo zgrajeno odprto širokopasovno
omreţje. Ţupan je odgovoril, da v 18 mesecih od podpisa pogodbe Ministrstva za
gospodarstvo z Občino Velike Lašče. Podpis pogodbe je bil konec septembra 2008.
Polona Cvelbar je pripomnila, da bi bilo potrebno aţurirati vsebino občinske spletne
strani.
Ladka Deterding je pripomnila, da zamenjava luči javne razsvetljave ob Trubarjevi
cesti v Velikih Laščah ni primerna, saj luči slabo svetijo.
Sonja Ratej Pirkovič je pripomnila, da je del od pokopališča do centra Velikih Lašč
dovolj osvetljen.
Anton Benjamin Strah je menil, da so luči javne razsvetljave na vhodu na
pokopališče v Velikih Laščah premočne.
Sonja Ratej Pirkovič je izrekla pohvalo glede kidanja snega z javnih površin.. Velike
Lašče so bile ob zadnjem sneţenju dobro prehodne.
Ad 12. Poročilo ţupana
Ţupan Anton Zakrajšek je o nekaterih aktualnih zadevah poročal ţe pri posameznih
točkah. Povedal je, da bodo v naslednji Trobli objavljeni razpisi za sofinanciranje programov
in prireditev društev.
Seja je bila končana ob 20.uri.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan

Priloga: Preglednica trenutno najetih kreditov Občine Velike Lašče (dne 31. 12. 2008)
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