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
24. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v torek, 13. julija 2010
ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej KRAŠEVEC, France
MODIC, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Jože PIRMAN, Anton Benjamin STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Ladka DETERDING
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Lidija Čop – občinska uprava,
Niko Samsa - kabelska TV Velike Lašče, predstavnica Radia Zeleni val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih enajst svetnikov.
Potrditev zapisnika 23. redne seje.
Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno
potrjen.

1.
2.
3.
4.
5.

Z enajstimi glasovi ZA je bil soglasno potrjen naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest – druga obravnava
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2010
Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010 - I
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov

Ad 1. Poročilo odborov
Anton Benjamin Strah je poročal o seji odbora za finance. Odbor je obravnaval
polletno poročilo o izvrševanju proračuna in predlagani rebalans I proračuna za leto 2010.
Člani odbora so ocenili, da je poročilo o izvrševanju proračuna pregledno in izčrpno, rebalans
pa zelo dobro pripravljen, zato ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem.
Mag. Marko Žužek je bil zaradi dopusta odsoten, za člane občinskega sveta pa je
posredoval naslednje sporočilo:
»Nadzorni odbor se je seznanil s podatki izvrševanja proračuna v prvem polletju tega
leta v elektronski obliki. Na osnovi pregleda županovega poročila in polletnega poročila
realizacije proračuna nadzorni odbor ugotavlja, da sta omenjeni poročili usklajeni.«
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Ad 2. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest – druga obravnava
Odlok je kratko predstavila Jerica Tomšič Lušin. Na podlagi prve obravnave predloga
odloka na občinskem svetu je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste k predloženemu
Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče št. 37162-3/2010 z dne
02.06.2010.
Z novim Odlokom je v Občini Velike Lašče tako kategoriziranih 15 odsekov lokalnih
cest (LC) v skupni dolžini 56.864 m in 183 odsekov javnih poti (JP) v skupni dolžini 95.923
m.
Predlog sprememb in dopolnitev veljavne kategorizacije občinskih javnih cest v
Občini Velike Lašče je bil pripravljen celovito, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo
ter podzakonskimi akti. Pripombe sej Odbora in Občinskega sveta: 1. branje so bile ustrezno
upoštevane. S predlogom novega Odloka se odpravljajo vse dosedanje pripombe Direkcije RS
za ceste.
Pri tej točki ni bilo razprave oz. pripomb.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2010
Poročilo je v skladu z Zakonom o javnih financah predstavil župan Anton Zakrajšek.
Opozoril je na problem na prihodkovni strani proračuna, saj zaradi zapletov pri pridobitvi
gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Ločica še nista
možna niti posek lesa niti prodaja zemljišč. Za predvidena sredstva iz regionalnih spodbud naj
bi kandidirali šele prihodnje leto.
Pri odhodkih velik strošek predstavlja zimska služba. Večina investicij je trenutno že v
teku, ni pa še realizacije odhodkov v prvem polletju.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Velike Lašče
od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010. Na poročilo župana ni bilo vprašanj oz. razprave.
Ad 4. Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010 - I
Župan Anton Zakrajšek je na začetku povedal da se sprememba proračuna imenuje
rebalans v primeru, če se spremenijo tudi prihodki. V rebalansu je predvideno zmanjšanje
nekaterih prihodkov, vzroke je razložil že pri polletnem poročilu. Glede na izkazane potrebe
med letom, se povečujejo sredstva za nekatere investicije (Dom veteranov v Krvavi peči,
parkirišče pri pokopališču, ureditev prostorov za vrtec na Karlovici…), za druge pa se
zmanjšujejo (začetek gradnja kanalizacije in ČN na Rašici se prestavi v naslednje leto).
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Jakob Jaklič, Anton Benjamin Strah, Matjaž
Gruden, Sonja Ratej Pirkovič in dr. Tatjana Devjak.
Predlog sklepa:
Sprejme se Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010 –I.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar je vprašala, kako napreduje gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja. Župan Anton Zakrajšek je povedal, da trenutno poteka uvlačenje kablov in dogovori
s Telekomom za gostovanje v omrežju. S strani Telekoma je načrtovana tudi postavitev nove
centrale v Turjaku in gradnja optičnega omrežja na Velikem Ločnik. Jeseni bodo možni prvi
priključki.
Jakob Jaklič je vprašal, ali bo možno dobiti priključek na širokopasovno omrežje tudi
v naselju Bukovec. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da bo od Krvave peči do Bukovca
verjetno samo prostozračna povezava, do Krvave peči pa bo potekal zemeljsko položen
optični kabel.
Matjaž Gruden je želel, da bi občina do naslednje seje od OŠ Primoža Trubarja
pridobila podatek o doseženih rezultatih nacionalnega preverjanja znanja v primerjavi s
Slovenijo in sosednjimi občinami.
Andrej Kraševec je vprašal, do kdaj je rok za dokončanje projekta izgradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Župan je povedal, da je rok že potekel,
sedaj izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.
Joško Ahec je vprašal, kdaj bo dokončan nov občinski prostorski načrt. Do naslednje
seje prosi za konkreten odgovor. Pobudi se je pridružila tudi dr. Tatjana Devjak, ki je želela,
da na naslednji seji poroča o trenutnem stanju postopka sprejemanja OPN pripravljalec,
družba Urbanija d.o.o.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je pred sejo prispel poziv Republiške volilne
komisije za predlaganje kandidatov za člene in namestnike članov okrajnih volilnih komisij.
Rok za posredovanje predlogov za predstavniške organe lokalnih skupnosti je 10. september
2010. Če do tega roka ne bo redne seje, bodo svetniki o predlogu odločali na dopisni seji.
Anton Benjamin Strah je župana Antona Zakrajška vprašal, če bo na jesenskih
lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župana. Župan Anton Zakrajšek je odgovoril, da bo
glede na nedokončane projekte, ki bi jih potrebno realizirati, ponovno kandidiral.

Seja je bila končana ob 20.20.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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