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Z A P I S N I K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 2. februarja 2012 ob 19. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Rok BORŠTNIK, Franc
DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina
JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave,
Lidija ČOP – članica občinske uprave, Igor ADAMIČ – član občinske uprave, predstavnica radia
Zeleni val, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.

Potrditev zapisnika 9. redne seje
Na zapisnik 9. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode
3. Odlok o proračunu občine za leto 2012 – druga obravnava
4. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
5. Poročilo župana
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Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 10. redno sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbor za finance ter odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora.
Župan je prosil predsednike odborov za hitro poročanje.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se člani odbora sestali 30. januarja in
na seji obravnavali dve točki dnevnega reda. Njuna vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Anton Benjamin Strah je povedal, da so se člani odbora sestali na 4. seji ter
da so bili sklepčni. Obravnavali so tri točke, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora Polona Cvelbar je povedala, da so se člani odbora sestali 30. januarja in na
seji obravnavali dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so bili na seji 30. januarja prisotni vsi člani
odbora. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
___________________________________________________________________________
Ad 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode
Igor Adamič je na kratko predstavil obravnavani odlok. Kot je povedal, so bile spremembe in
dopolnitve potrebne zaradi nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode. Ta prinaša določene vsebinske novosti, ki jih je bilo potrebno vnesti v občinski odlok. Je pa
občinski odlok tudi koncesijski akt, na podlagi katerega se izbira koncesionarja. Novi odlok med
drugim vsebuje tudi ustrezno določena merila za izbor koncesionarja.
Župan je odprl razpravo. Rudolf Rupar je vprašal kdaj bomo odlok začeli upoštevati oz. kdaj
bomo začeli s to dejavnostjo. Župan je povedal, da bi morale imeti občine to že urejeno. Rudolfa
Ruparja je zanimalo kaj je z obveznim odvozom blata oz. usedlin v čistilno. Župan je pojasnil, da tisti,
ki ima čistilno napravo je po zakonu to dolžan narediti. Začasno imamo pogodbo z Javnim podjetjem
Grosuplje in sicer za eno leto. Potem pa moramo na uradnem razpisu, izbrati koncesionarja.
Jerica Tomšič Lušin je dopolnila, da bo po uveljavitvi odloka objavljen javni razpis za izbiro
koncesionarja. Ampak najprej morajo biti spremembe in dopolnitve odloka sprejete in objavljene.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
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Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 3. Odlok o proračunu občine za leto 2012 – druga obravnava
Župan je Odlok o proračunu občine za leto 2012 predstavil na kratko, glede na to, da je vse
postavke tako na prihodkovni kot odhodkovni strani podrobno predstavil že na prvi obravnavi. Na
podlagi javnega poziva oz. javne objave odloka smo dobili dve pripombi in sicer s strani svetnice
Polone Cvelbar in občinske uprave. Vsi predlogi so v večji ali manjši meri upoštevani v novem
predlogu. Prihodkovna stran proračuna je malo povečana zaradi večjega prenosa sredstev iz lanskega
leta. Zaradi tega so se lahko povečali nekateri odhodki: dodatna sredstva za kanalizacijo po Velikih
Laščah, za asfaltiranje Podhojni hrib proti Granjevici, postavitev odbojnih ograj in prometnih znakov,
za grbine za umirjanje prometa, za obrtno cono Ločica, za opremo v glasbeni šoli in pri centralni šoli
za zunanje igrišče. Pri nobeni postavki se sredstva niso zmanjšala. Župan je povedal, da smo prejeli tri
amandmaje k obravnavanem odloku. Prvi predlagatelj amandmaja je bil odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem, ki je povečal sredstva na kontni št 1401 – pospeševanje malega gospodarstva,
razni programi iz 20.000 na 27,500 EUR. Zaradi uravnoteženosti proračuna so predlagali, da se
zmanjšajo sredstva za investicijo obrtna cona. Znotraj postavke obrtna cona imamo tri podpostavke in
vsaka naj bi se zmanjšala za 2.500 EUR. Župan je predlagal, da se sredstva zmanjšajo samo iz
podpostavke arheološke raziskave (torej vseh 7.500 EUR). Odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora je drugi predlagatelj amandmaja. Znotraj postavke investicije pokopališča predlagajo,
da se Velike Lašče (zasteklitev, preureditev) zmanjša za 5000 EUR in za ta znesek poveča Rob
(okolica, dostop). Župan na ta predlog ni imel pripomb. Prav tako ni imel pripomb na tretji amandma,
ki je bil podan s strani odbora za družbene dejavnosti. Njihov predlog je povečanje postavke investicije
vrtec Sončni žarek z 69.500 EUR na 82.000 EUR, zaradi razpisa. Za teh 12.500 EUR pa bi zmanjšali
postavko investicije – objekti za kulturno dejavnost in sicer pri obnovi Trubarjeve domačije.
Župan je povedal, da občina v letu 2012 ne predvideva zadolžitve. Trenutno odplačujemo še
štiri kredite in sicer za nakup zemljišča v obrtni coni, za športno dvorano in za ceste.
V razpravi je Rudolfa Ruparja zanimalo zakaj je pri oceni prihodkov od glob in denarnih kazni
letos predvidenih samo 500 EUR, lani pa kar 4.500 EUR. Župan in Lidija Čop sta pojasnila, da je to na
podlagi realizacije lanskega leta. Naslednje vprašanje Rudolfa Ruparja je bilo kaj se zgodi, če bi na
lotu glavni dobitek zadel naš občan. Ali se davek odšteje ali ostane občini? Župan je povedal, da je
Občina Velike Lašče glede na svoje prihodke, prejemnik približno 107.000 EUR finančne izravnave iz
državnega proračuna. To pomeni, da če bi naš občan zadel dobitek v vrednosti 5 milijonov, bi občina
dobila 15% (600.000 EUR) zmanjšanih za 107.000 EUR finančne izravnave. Občina bi v tem primeru
dobila okrog 500.000 EUR.
Polona Cvelbar je župana prosila za komentar postavke za sofinanciranje malih čistilnih
naprav. Župan je povedal, da je želja mnogih posameznikov, da bi pri novogradnjah spodbujali
izgradnjo malih čistilnih naprav in po vzoru nekaterih občin lahko le-te sofinancirali. To bi bila
spodbuda k čistemu okolju. Če bo proračun sprejet bomo o sofinanciranju pripravili pravilnik, ki ga bo
sprejel občinski svet na eni prihodnjih sej.
Rok Borštnik je vprašal v kakšnem deležu bi občina sofinancirala čistilne naprave. Župan je
povedal, da delež še ni določen, šlo bi za neke vrste spodbudo npr. 500 ali 1000 EUR na čistilno
napravo, za katero bi koncesionar dal certifikat, da ustreza standardom.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali se bodo sredstva za sofinanciranje čistilnih naprav dodeljevala
tudi za nazaj. Župan je pojasnil, da pravilniki načeloma veljajo za naprej, lahko se pa določi neko
obdobje, za katero bi se čistilne naprave sofinancirale tudi za nazaj. To bo treba doreči, ko se bo
sprejemal pravilnik.
Sledilo je glasovanje o amandmajih. Pri prvem amandmaju sta bila dva predloga.

3

Prvi predlog (odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem).
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – nihče, PROTI – 12
Predlog ni sprejet.
Drugi predlog (županov).
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Predlog je sprejet.
Nato se je glasovalo o drugem amandmaju, katerega predlagatelj je bil odbor za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Amandma je sprejet.
Sledilo je glasovanje o tretjem amandmaju, ki ga je predlagal odbor za družbene dejavnosti.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Amandma je sprejet.
Župan je predlagal še glasovanje o odloku o proračunu občine za leto 2012.
Predlog sklepa:
Sprejme se odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2012.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 4. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Franci Debeljak se je zahvalil občinski upravi za poslane zapisnike krajevnih odborov.
Povedal je, da se v vseh zapisnikih pojavlja vprašanje interneta, Tritela, Telekoma. Glede na to, da gre
Tritelova napeljava h koncu, je prosil, če se lahko do naslednje seje pripravi poročilo do kje je
napeljava končana, kje še ni, do kje bodo napeljali in kaj bo s črnimi lisami, ki jih je Telekom zaenkrat
pustil. Prav tako ga zanima ali je možen še kakšen dogovor s Tritelom, da bi »pokrili« tudi te lise.
Župan je odgovoril, da bomo do naslednje seje o tem pripravili poročilo. Oba operaterja sta sicer
kritična do Tritela, zaradi počasne izvedbe, saj delujejo samo z eno skupino. Kljub temu smo daleč
pred vsemi petimi občinami, s katerimi smo leta 2007 uspeli na razpisu za evropska sredstva. Po
zadnjih podatkih je narejenih okrog 300 priključkov.
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Ladka Deterding je opozorila, da je kar veliko pripomb s strani občanov na malomarno
sanacijo po izvedbi del. Uničene so ceste, bankine, ki jih meteorna voda spodjeda, zaradi česar se lomi
cestišče. Predlaga, da bi občinska služba to pogledala in o tem obvestila izvajalca. Župan je povedal,
da imamo na občini prav iz tega namena še nekaj zadržanih sredstev, ki bodo nakazana, ko bodo
odpravljene vse pomanjkljivosti. Jerica Tomšič Lušin je opozorila naj redno poročajo o lokacijah, kjer
je še potrebna sanacija.
Jakoba Jakliča je zanimalo ali je kaj novega glede nivojskih prehodov in mostu v Retjah.
Župan je povedal, da ne. Zdaj, po sprejetju proračuna bo potreben sestanek z lastniki zemljišč, s
predstavniki oz. vodstvom Slovenskih železnic in predstavniki občine. Pri lastnikih zemljišč je
potrebno preveriti ali je kakšna možnost, da ne bi vztrajali, da se tam postavi uradni prehod. Če bodo
vztrajali in ga bo železnica naredila, to pomeni, da potem ne bodo sofinancirali mostu. S strani
lastnikov je bila na občino poslana peticija. Upoštevati bo potrebno tudi pravila železnice, na kakšni
razdalji so lahko uradni prehodi postavljeni.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kaj pomeni javna infrastruktura na področju kulture, kot je
zapisano v Sklepu o spremembi sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v
lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče, ki je bil sprejet na prejšnji seji. Župan je pojasnil, da gre za
kulturne domove: Levstikov dom, Dom krajanov v Turjaku, Dom krajanov v Robu in Trubarjeva
domačija.
Ad 5. Poročilo župana
Župan je svetnike povabil naj si ogledajo strategijo zamenjave žarnic javne razsvetljave.
Podatke je v tabeli zbral Igor Adamič.
Župan je povedal, da je občini uspelo od družbe Vegrad, ki je v stečaju, odkupiti njihov delež
družbe Lave. Družba Lave d.o.o. je bila ustanovljena izključno za izgradnjo doma za ostarele. Občina
Velike Lašče je kot družbenik skupaj z Vegradom kot zasebnim partnerjem kandidirala na razpis
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti domov
za starejše občane. Ker na razpisu nismo uspeli in je šel Vegrad v stečaj, je občina z odkupom družbe
Lave postala izključni lastnik družbe, hkrati pa tudi edini lastnik zemljišča na Karlovici, ki ga je kot
svoj delež vložila v družbo Lave. Župan je predlagal ukinitev družbe Lave d.o.o.
Župan je izrazil željo, da bi na eni prihodnjih sej obravnavali pobudo o drugačni razdelitvi
sredstev za razvoj regij v državi. Vladi RS bi poslali pobudo, da naj v naslednji razvojni perspektivi
2014 do 2018 upoštevajo drugačne, bolj pravične kriterije, kot so jih v zdajšnji perspektivi. Pri
razdelitvi sredstev je namreč prišlo do nepravične delitve sredstev posameznim regijam in posledično
občinam.

Seja je bila zaključena ob 20.10.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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