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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
18. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 9. julija 2009
ob 19. uri v klubski sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah

Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK, dr. Tatjana
DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaţ GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej KRAŠEVEC,
France MODIC, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Joţe PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, mag. Marko Ţuţek –
predsednik nadzornega odbora, Stanka Mustar in Irena Indihar – OŠ Primoţa Trubarja Velike
Lašče, 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 devet svetnikov.
Potrditev zapisnika 17. redne in 7. izredne seje.
Andrej Kraševec je pripomnil, da je pri zadnjem odstavku 9. točke zapisnika 17. redne
seje zapisano, da je Andrej Kraševec opozoril …, čeprav je to opozoril ţupan
Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta je bil z upoštevanjem pripombe Andreja
Kraševca z devetimi glasovi ZA soglasno potrjen.
Zapisnik 7. izredne seje občinskega sveta je bil z devetimi glasovi ZA soglasno
potrjen.
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Z devetimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni ţarek pri OŠ Primoţa Trubarja Velike
Lašče
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2009
Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009 - II
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za druţbene dejavnosti. Obravnavali so
predlog nove cene programov vrtca, prostorsko problematiko vrtca, organizacijo prevozov oz.
zagotavljanja potrebnih vozil in problematiko otroške preventive v ZP Velike Lašče.
Anton Benjamin Strah je poročal o seji odbora za finance. Odbor se je seznanil s
predlaganim rebalansom in nanj ni imel pripomb.
Mag. Marko Ţuţek je poročal o rednem letnem pregledu nadzornega odbora o
poslovanju občine. V zvezi z izvrševanjem proračuna ni posebnosti. Nadzorni odbor pa je
ocenil, da ni smiselna nadaljnja prodaja garsonjere v Ankaranu. Neuspeli razpis za izgradnjo
komunalne infrastrukture v poslovni coni Ločica nadzorni odbor ocenjuje kot odraz trenutne
gospodarske situacije.
Dr. Tatjana Devjak je poročala še o rezultatih nacionalnega preverjanja znanja, ki jih
je posredovala OŠ. Naši učenci so pri vseh predmetih pod republiškim povprečjem. Poročilo
OŠ bo priloga zapisnika te seje.
France Modic je vprašal, ali bodo preventivni (sistematski) zdravstveni pregledi za
predšolske otroke v Ribnici ali v Velikih Laščah. Dr. Tatjana Devjak je odgovorila, da
potekajo dogovori, da bi ZD Ribnica te preglede opravljal v Velikih Laščah.
Ad 2. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni ţarek pri OŠ Primoţa Trubarja
Velike Lašče
Vodja vrtca Stanka Mustar je povedala, da spremembe stanja v vrtcu s 1. 9. prinesejo
tudi določene spremembe v ceni storitev. Irena Indihar je dodala, da je sprememba cene tudi
posledica napredovanj zaposlenih s 1. 4. in v jeseni. Pojasnila je tudi povečan strošek zaradi
povečanega obsega administrativno računovodskih del ter podrobno obrazloţila materialne in
nematerialne stroške.
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da pomeni predlagano povečanje dvig cene za 2,9%.
Odbor za druţbene dejavnosti je bil mnenja, da je prav, da se to naredi zdaj.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Anton Benjamin Strah, ţupan Anton Zakrajšek,
Matjaţ Gruden, Stanka Mustar.
Predlog sklepa: Cene programov v vrtcu Sončni ţarek pri OŠ Primoţa Trubarja
Velike Lašče so naslednje:
Cena programa I. starostne skupine znaša 442,08 Eur.
Cena programa II. starostne skupine znaša 337,98 Eur.
Cene skrajšanih programov:
- 4 do 5 ur brez hrane ………………247,68 Eur,
- 4 do 5 ur z zajtrkom ………………257,18 Eur,
- 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom …. 287,05 Eur.
Cene veljajo od 1. 9. 2009.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2009
Ţupan Anton Zakrajšek je poročilo podrobno predstavil. Pri odhodkih nastajajo pri
realizaciji v prvem polletju zamiki pri investicijah, ki se v prvem polletju začnejo izvajati,
plačila pa se realizirajo šele v drugem polletju. Nekatere investicije se bodo začele izvajati
glede na realizacijo prihodkov proračuna. Občina posluje solidno, zaenkrat ni teţav.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Ladka Deterding, Andrej Kraševec in ţupan
Anton Zakrajšek.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s Poročilom o
izvrševanju proračuna Občine Velike Lašče od 1.1.2009 do 30.6.2009.
PRISOTNIH: 9
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Ad 4. Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009 - II
Ţupan Anton Zakrajšek je predstavil predlog rebalansa proračuna in razloge za njegov
sprejem. Glede na dosedanjo in predvideno realizacijo prihodkov je potreben popravek
prihodkov, pri odhodkih pa so spremembe potrebne predvsem na področju investicij. Na novo
je na prihodkovni in odhodkovni strani predvidena gradnja odprtega širokopasovnega omreţja
elektronskih komunikacij.
Dr. Tatjana Devjak je ponovno opozorila, da je potrebno čim prej kupiti zemljišče za
gradnjo vrtca v Turjaku.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Jakob Jaklič, Matjaţ Gruden, dr. Tatjana Devjak,
Anton Benjamin Strah, Andrej Kraševec in ţupan Anton Zakrajšek.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme rebalans proračuna
Občine Velike Lašče za leto 2009 II.
PRISOTNIH: 9
ZA: 9
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Andrej Kraševec je vprašal, po kateri smeri bo potekala gradnja odprtega
širokopasovnega omreţja do Rut.
Ţupan Anton Zakrajšek je povedal, da po občini potekajo tri osnovne trase ŠPO. Na
kakšen način bo trasa potekala do Rut še ni dokončno potrjeno. Predvidoma bo optični kabel
potekal po zračnih vodih.

Seja je bila končana ob 20.45.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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