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Z A P I S N I K
25. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v petek, 17. septembra
2010 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, France MODIC, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton Benjamin STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Jože PIRMAN
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Valter Nemec – JP Snaga
d.o.o. pri točki 1, Niko Samsa - kabelska TV Velike Lašče, predstavnika Radia Zeleni val in
Radia Urban.

Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih deset svetnikov.
Potrditev zapisnika 24. redne seje in 7. dopisne seje občinskega sveta.
Zapisnik 24. redne seje in 7. dopisne seje občinskega sveta je bil z desetimi glasovi
ZA soglasno potrjen.

Župan Anton Zakrajšek je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila.
Z desetimi glasovi ZA je bil soglasno potrjen naslednji dnevni red.
1. Novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine
Ljubljana in osmih primestnih občin za obdobje 2009 - 2013
2. Poročilo odborov
3. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče
4. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občini
Velike Lašče
5. Vloge občanov za zamenjavo zemljišč
6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
7. Poročilo župana
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Ad 1. Novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne
občine Ljubljana in osmih primestnih občin za obdobje 2009 – 2013
Dokument je predstavil Valter Nemec, predstavnik JP Snaga d.o.o. Stopnje ravnanja z
odpadki so v novelaciji operativnega programa predvidene v skladu z Evropsko direktivo. Do
leta 2020 je predvidena reciklaža 50 % ločeno zbranih odpadkov. Za dosego tega cilja bi
morali ločeno zbrati 75 % vseh odpadkov. Skupen projekt osrednjeslovenskih občin je
nadgradnja RCeRO.
Jakob Jaklič je vprašal, koliko se bo s sprejetjem novelacije operativnega programa in
z izgradnjo RCeRO povečala cena odvoza in odlaganja odpadkov za uporabnike. Valter
Nemec je pojasnil, da ne pričakuje bistvenega dviga cene storitev, saj se je le-ta bistveno
povečala že v letu 2010.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme novelacijo operativnega programa
gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih
občin za obdobje 2009 -2013.
PRISOTNIH: 10
ZA: 10
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Na sejo je prišla Sonja Ratej Pirkovič.
Ad 2. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za družbene dejavnosti. Ker bo točka
predloga cene programov vrtca obravnavana kasneje, je predstavila predlagane sklepe pod
točko razno.
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora,
predvsem je predstavil problematiko, obravnavano pod točko razno.
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je predstavila sklepe komisije na dopisni in redni seji, ki jih je oz. jih bo v
nadaljevanju obravnaval občinski svet.
Župan Anton Zakrajšek je komentiral predloge odbora za komunalo. Občinska uprava
bo preverila, kje se lahko prometni znaki postavijo. Za potrebne postavitve cestnih ogledal bo
objavljen poziv v Trobli. Povedal je, da je vloga krajevnega odbora Dvorska vas prispela že
pred dvema letoma, pa še niso narejene grbine na cesti v vasi.
Franci Modic in Anton Benjamin Strah sta povedala, da sta proti postavljanju grbin na
cesti. Potrebno bi bilo upoštevati prometne znake.
Župan je še dodal, da si bo vse predlagane lokacije za namestitev grbin ogledala
posebna komisija in presodila ustreznost rešitve.
Sonja Ratej Pirkovič je opozorila na možnost namestitve občinskega radarja za
ugotavljanje hitrosti.
Župan Anton Zakrajšek je svetnike seznanil s kadrovskimi spremembami na Policijski
postaji Ljubljana Vič in o predlogu policistov, da bi se Občina Velike Lašče na področju
inšpekcije in redarstva pridružila skupni upravi občin Škofljica in Ig, saj vse tri občine
pokriva ista policijska postaja.
Andrej Pečnik je poročal o pregledu poslovanja občine s strani nadzornega odbora.
Predvsem so podrobneje pregledali zadolževanje občine. Na osnovi prejete dokumentacije
poslane s strani strokovnih služb Občine Velike Lašče ter detaljnega pregleda kreditnih
pogodb je bilo ugotovljeno sledeče:
Občina Velike Lašče trenutno odplačuje pet kreditov, najetih od leta 2006 dalje.
Skupna višina najetih kreditov je 1.267.586 EUR. Trenutno stanje zadolženosti občine na dan
31.08.2010 je 1.035.425 EUR. Obrestne mere pri vseh kreditih so vezane na Euribor.
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Glede na trenutno vrednost Euribora je predvidena letna višina zadolžitve občine
194.438 EUR, ( to predstavlja vsoto odplačila glavnice in obresti v letu 2010) kar predstavlja
5,4-odstotno zadolženost.
Po Zakonu o financiranju občin (10.b člen) se občina v tekočem proračunskem letu
lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti) v posameznem
letu odplačila ne preseže 8% realiziranih proračunskih prihodkov v letu pred letom
zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za
investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.
Odplačilo obveznosti iz naslova posojil v letu 2010 bi lahko bilo (ob upoštevanju 10.b
člena ZFO) višje za dodatnih 92.000 EUR, da ne bi preseglo 8 odstotkov.
Po izčrpni predstaviti člana nadzornega odbora je župan Anton Zakrajšek povedal, da
je zahteval pregled nadzornega odbora s področja zadolženosti občine zaradi objavljenega
članka svetnika Andreja Kraševca, kot tudi zaradi izteka mandata.
Andrej Kraševec je pohvalil ugodne kredite zaradi trenutno nizke obrestne mere in
prodajo deleža v Holdingu Ljubljana, ki v sedanjih gospodarskih razmerah ne bi bila več
možna. Predlagal je, da bi bilo potrebno v prihodnjem mandatu vsako leto predstaviti stanje
kreditov. Župan Anton Zakrajšek je pripomnil, da je k predlogu proračuna za posamezno leto
vedno dodal tudi stanje zadolženosti oz. preglednico najetih kreditov skupaj s predvidenim
odplačevanjem.
Ad 3. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče
Predlagano spremembo cene programov v vrtcu je predstavila dr. Tatjana Devjak. Na
odboru za družbene dejavnosti sta kalkulacijo cene podrobneje predstavili in utemeljili
ravnateljica šole in računovodkinja.
Sonja Ratej Pirkovič je povedala, da se strinja, da se cene programov v vrtcu vsako
leto prilagajajo.
Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče.

Cena programa I. starostne skupine znaša 451,31 Eur.
Cena programa II. starostne skupine znaša 341,79 Eur.
Cene skrajšanih programov:
- 4 do 5 ur brez hrane ……………..250,48 Eur,
- 4 do 5 ur z zajtrkom ……………..260,08 Eur,
- 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom …. 290,29 Eur.
Cene veljajo od 1. 10. 2010.
Starši otrok, za katere je občina Velike Lašče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v
obdobju od 1. 6 do 31. 8. za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec. Starši, ki imajo
v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za
najstarejšega otroka.
Rezervacija znaša 45,00 Eur – enako za vse skupine in programe. Razliko do polne cene
programa, pri čemer se odšteje stroške za neporabljena živila, pokrije občina. Starši
otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do polne cene programa, s tem soglaša. Rezervacijo v enaki višini lahko
uveljavljajo tudi starši s stalnim bivališčem v občini Velike Lašče, ki imajo otroke
vključene v vrtcih izven občine Velike Lašče. Koriščenje rezervacij po tem sklepu velja
od 1.1. 2011.
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PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v
občini Velike Lašče
Sklep sta predstavila župan Anton Zakrajšek in Jerica Tomšič Lušin. Po predlaganem
sklepu imajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta,
katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,30 EUR za dobljeni glas. Do delne povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,10 EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Na predlagani sklep ni bilo pripomb in razprave.
Sejo je zapustil Franc Debeljak.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Sklep o delnem povračilu
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občini Velike Lašče
PRISOTNIH: 10
ZA: 10
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Na sejo se je vrnil Franc Debeljak.

Ad 5. Vloge občanov za zamenjavo zemljišč
Vloge občanov in predlagane sklepe je predstavila Jerica Tomšič Lušin. Matjaž
Gruden je predlagal, da se pri takih in podobnih sklepih v pogodbah vedno doda, da vse
stroške prodaje oz. zamenjave krijejo predlagatelji, ki hkrati dajo tudi soglasje za položitev
vseh komunalnih vodih na novopridobljenih parcelah.
Predlog sklepov:
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele 4007/1 k.o. Turjak
(pot). Po ukinitvi javnega dobra na novonastali parceli se zemljišče proda lastniku
stanovanjskega objekta na naslovu Male Lašče 19.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št. 3992/1 k.o. Turjak
(pot) v delu, kjer javna pot v naravi ne poteka in ukinitev javnega dobra na
novonastalih parcelah. Opravi se menjava novonastalih parcel s parcelami 3785/1, *281del, 3807/1-del, 3803/1-del vse k.o. Turjak po predhodni parcelaciji. Stroške parcelacije
nosita stranki vsaka za svoj del.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št. 3658/1 k.o. Dvorska
vas (pot). Po ukinitvi javnega dobra na novonastali parceli se opravi menjava
novonastale parcele s parcelo št. 1357/3. k.o. Dvorska vas v razmerju 1 m2 za 1 m2.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št.. 1591/2 k.o. Velike
Lašče (pašnik) in menjavo novonastale parcele s parcelama št. 173675 in 1736/6 k.o.
Velike Lašče v razmerju 1 m2 za 1 m2.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št. 3658/1 k.o. Dvorska
vas (pot). Po ukinitvi javnega dobra na novonastali parceli se opravi menjava
novonastale parcele s parcelami št.1358/4, 1331/2, 1292/3 in 1510-del vse k.o. Dvorska
vas. Stroške parcelacije nosita stranki vsaka za svoj del.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 6. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar je vprašala, kdaj bo zaključena gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja po občini, saj je bilo rečeno, da bo to jeseni.
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da zaključna dela potekajo, prvi priključki pa bodo
narejeni jeseni 2010 predvidoma v naseljih Žaga, Krvava peč in Zgonče.
Andrej Kraševec je vprašal, ali ima kabelska TV Velike Lašče ambicije vstopa v
odprto širokopasovno omrežje. Matjaž Gruden je odgovoril, da je kabelska TV last lastnikov
in nima presežkov. Potrebna bi bila analiza, koliko bi stal konverter oz. ali jo upravljavec
optičnega omrežja spusti zraven in za kakšen denar.
Župan je še povedal, da je občina pred leti želela pomagati pri položitvi kabla proti
Rašici, pa KUD Primož Trubar, katerega sekcija je kabelska TV, ni bil zainteresiran.
Sonja Ratej Pirkovič je v zvezi z prejetimi podatki o rezultatih nacionalnega
preverjanja v OŠ povedala, da dijaki, ki izhajajo iz OŠ Primoža Trubarja ne znajo
osnovnošolske matematike. V prvem triletju ocenjuje, da je naša OŠ zelo kvalitetna, v
kasnejših letih pa se razvodeni. Skupnost in OŠ bi morala podpreti učitelje, ki delajo red.
Opaža, da je med učenci znanja vsako leto manj.
Sonja Ratej Pirkovič je še pripomnila, da v smislu učinkovite rabe energije ena
stopinja več ogrevanja v prostoru pomeni 10% več porabljene energije za ogrevanje. Po
njenih izkušnjah je tako v vrtcu kot v osnovni šoli preveč zakurjeno, saj temperature v
prostorih presegajo temperature, ki so v pravilnikih predpisane za vrtec oz. osnovno šolo.
Župan Anton Zakrajšek je komentiral, da bo občina rezultate preverjanj znanja zahtevala tudi
v prihodnje. Glede na to, da občina šoli pokrije stroške ogrevanja v celoti, bi bila smiselna
namestitev termometrov po učilnicah in občasna kontrola.
Franci Modic je vprašal Tatjano Devjak, kdo določi razpored rekreacijske vadbe v
telovadnici, saj nekateri vedno dobijo neugodne termine. Tatjana Devjak je povedala, da so
letošnji termini že določeni in po zagotovilu upravnika telovadnice tudi usklajeni z vsemi
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uporabniki. Občina bi morala glede na pristojnosti prioritetno poskrbeti za rekreacijo
občanov, šele nato omogočiti vadbo ekipam, ki tekmujejo v raznih ligah.
Andrej Kraševec je predlagal, da naj bi o isti temi najprej vsi povedali, kar želijo.
Povedal je, da pogreša soočenje kandidatov za lokalne volitve na kabelski televiziji in
intervjuje v občinskem glasilu tudi z ostalimi funkcionarji, ne samo z županom.
Franci Modic je povedal, da samo on in Sonja Ratej Pirkovič od sedanjih svetnikov
ne kandidirata ponovno na lokalnih volitvah. Vsem je zaželel čimveč dobljenih glasov na
lokalnih volitvah.
Andrej Kraševec je še povedal, da je pri obračunu za porabljeno vodo napačno
zaračunan DDV.
Anton Benjamin Strah je v zvezi s prejšnjo razpravo pripomnil, da učitelj v Sloveniji
nima sredstev in pooblastil, da bi krotil otroke in naredil red. Imamo gnil šolski sistem.
Dr. Tatjana Devjak je izrazila nestrinjanje s to izjavo.
Anton Benjamin Strah je še vprašal, v kateri fazi je gradnja poslovne cone Ločica.
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da je občina ponovno vložila na upravni enoti vlogo za
izdajo gradbenega dovoljenja. Na to temo se je pred 14 dnevi oglasil tudi pri vodji izpostave
UE.
Polona Cvelbar in Andrej Kraševec sta še vprašala, v kateri fazi je lastniška ureditev
družbe LAVE d.o.o. Župan je povedal, da je odvetnik že pred časom vložil zahtevo za odkup
solastniškega deleža od družbe Vegrad d.d.
Ad 7. Poročilo župana
Župan Anton Zakrajšek se je članom občinskega sveta iskreno zahvalil za sodelovanje.
Ocenjuje, da so bili predlagani projekti dobri, zato so bili na občinskem svetu v večini
primerov tudi potrjeni soglasno ali z veliko večino. Tega dejstva je še posebej vesel.
Na koncu je predstavil nekatere kazalce slovenskih občin, pri katerih se Občina Velike
Lašče uvršča v sam vrh slovenskih občin (vlaganja v izobraževanje, ekonomičnost občinske
uprave, investicije v kulturo, investicije skupaj, pospeševanje kmetijstva…).

Seja je bila končana ob 21.10.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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