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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 12. novembra 2014
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Uroš CENTA, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Ivan LEVSTIK, Breda KOŠIR, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Srečko
KNAFELC, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Cirila MARINČIČ, Tina KADENŠEK
(od 2. točke dnevnega reda dalje)
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
predstavnik 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 11 svetnikov in naslednja na listi Slovenske demokratske stranke - Tina
Kadenšek. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje
3. Imenovanje občinskih odborov, stalnih komisij občinskega sveta in predstavnikov
ustanovitelja v svet javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
4. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2015
5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
6. Poročilo župana
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________

Ad 1. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta
Župan je prosil predsednico mandatne komisije Ladko Deterding za kratko poročilo.
Ladka Deterding je povedala, da se je komisija sestala 10. novembra. Za predsednico je bila
imenovana ona, pod drugo točko pa so obravnavali potrditev mandata novemu članu
občinskega sveta. Glede na to, da je članu občinskega sveta Antonu Zakrajšku prenehal
mandat, ker je bil izvoljen za župana, je na podlagi ugotovitve občinske volilne komisije
prešel mandat na naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke. To je Tina
Kadenšek. Zato mandatna komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi njen mandat.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da je občinska volilna komisija kandidatko pozvala, da poda
izjavo ali sprejme mandat ali ne. V nasprotnem primeru, bi mandat prešel na naslednjega, ker
kandidatka ni bila neposredno izvoljena. Tina je podala izjavo, da sprejema mandat. Občinska
volilna komisija pa je izdala potrdilo o izvolitvi, ki je bilo na vpogled mandatni komisiji.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče je potrdil mandat novi članici občinskega sveta, Tini
Kadenšek, roj. 1.1.1989, stanujoči Rašica 13, Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje
Na zapisnik 1. redne seje občinskega sveta v skladu s poslovnikom ni bilo podanih
pripomb, zato je župan predlagal njegovo potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
___________________________________________________________________________
Ad 3. Imenovanje občinskih odborov, stalnih komisij občinskega sveta in predstavnikov
ustanovitelja v svet javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Ladka Deterding je povedala, da so članice mandatne komisije na seji ugotovile, da je
na občino prispelo veliko več predlogov za imenovanje članov občinskih odborov in komisije
kot je skupno število članov v delovnih telesih. Zato je bila pred članicami komisije zahtevna
naloga kako oblikovati predlog občinskemu svetu za imenovanje članov delovnih teles. Vsak
odbor in statutarno pravno komisijo sestavlja po pet članov, od tega trije svetniki in dva
zunanja člana. V zadnjih dveh mandatih velja nenapisano pravilo, da je vsak svetnik član
enega odbora. Delo komisije je olajšalo dejstvo, da so bili v odbor za finance in odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlagani po trije svetniki. Ker so bili v odbor za
družbene dejavnosti in v odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora predlagani po
štirje svetniki, so članice mandatne komisije izločile dva svetnika, ki sta bila že v prej
omenjenih odborih. Še več predlogov je prispelo za zunanje člane.

V predlog za imenovanje članov odborov je najprej uvrstila kandidate, ki so bili predlagani s
strani večih predlagateljev. Komisija je na podlagi omenjenih kriterijev sestavila naslednji
predlog:
Odbor za družbene dejavnosti:
 Cirila Marinčič, občinska svetnica
 Tatjana Devjak, občinska svetnica
 Ladka Deterding, občinska svetnica
 Majda Kovačič Cimperman, zunanja članica
 Jože Stritar, zunanji član
Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora:
 Jakob Jaklič, občinski svetnik
 Roman Jeglič, občinski svetnik
 Uroš Centa, občinski svetnik
 Janez Košir, zunanji član
 Janez Petrič, zunanji član
Odbor za finance:
 Breda Košir, občinska svetnica
 Polona Cvelbar, občinska svetnica
 Rok Borštnik, občinski svetnik
 Rudolf Rupar, zunanji član
 Vasja Spindler, zunanji član
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
 Srečo Knafelc, občinski svetnik
 Ivan Levstik, občinski svetnik
 Tina Kadenšek, občinska svetnica
 Anton Benjamin Strah, zunanji član
 Andrej Stritar, zunanji član
Statutarno pravna komisija:
 Tina Kadenšek, občinska svetnica
 Ivan Levstik, občinski svetnik
 Polona Cvelbar, občinska svetnica
 Franc Debeljak, zunanji član
 Ivan Gale, zunanji član
Ladka Deterding je povedala, da komisija predlaga občinskemu svetu, da glasuje o predlogu v
celoti. Komisija je pregledala tudi predloge za člane nadzornega odbora. Prispeli so štirje
predlogi: Janez Lovšin (predlagatelj: SDS), Peter Indihar (predlagatelj: SLS), Andrej Pečnik
(predlagatelj: župan), Ivan Grebenc (predlagatelj: SD). Glede na to, da nadzorni odbor
sestavljajo trije člani, je komisija predlagala tajno glasovanje.
Ladka Deterding je dodala, da so bili svetniki za to sejo pozvani, da predlagajo tudi člane v
svet JZ OŠ Primoža Trubarja. Ker sta prispela le dva predloga (Zdenka Škrabec – predlagatelj
SLS, Lidija Čop – predlagatelj župan), v svetu pa so trije člani, so bili svetniki še enkrat
pozvani k predlogom. Komisija se je ponovno sestala pol ure pred občinsko sejo in ugotovila,
da so do 12. novembra 2014 do 14.00 ure prispeli še naslednji predlogi: Ines Grenc
(predlagatelj: Roman Jeglič), Branka Purkat (predlagatelj: SD), Borut Pahor (predlagatelj:
Lista 1550) in Ladka Deterding (predlagatelja: Tatjana Devjak in župan). Po preverbi, da

nihče izmed občanov občine Velike Lašče ni Borut Pahor, komisija meni, da gre za
predsednika Republike Slovenije, zato je ta predlog izločila.
Občinskemu svetu je predlagala, da se glede na dejstvo, da je bilo za določeno število mest
več kandidatov, izvede tajno glasovanje.
Po razpravi v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Rok Borštnik, Tatjana Devjak, Polona
Cvelbar, Srečko Knafelc, Jerica Tomšič Lušin in župan, je sledilo glasovanje o predlogu
mandatne komisije v celoti.
Rok Borštnik je povedal, da pri tej točki ne bo glasoval, saj so na predlogu kandidati, ki niso
dali soglasja, kar se mu zdi sporno. Prav tako se mu zdi, da predlog ni pripravljen v skladu s
Poslovnikom občinskega sveta.
Tudi Srečko Knafelc in Polona Cvelbar sta povedala, da pri tej točki ne bosta glasovala.
Predlog sklepa:
Za člane odborov občinskega sveta in Statutarno pravne komisije se potrdi predlog v
celoti, kot ga je pripravila mandatna komisija.
Glasovanje:
Glasovalo 9 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
Sklep je sprejet.

(Glasovali niso: Rok Borštnik, Srečko Knafelc,
Polona Cvelbar)

PROTI – nihče

Nato je župan je predlagal, da se o članih nadzornega odbora in predstavnikih ustanovitelja v
svetu JZ OŠ Primoža Trubarja glasuje tajno.
Predlog sklepa:
O članih nadzornega odbora in predstavnikih ustanovitelja v svetu JZ OŠ Primoža
Trubarja glasuje tajno.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Nato je župan predlagal izvolitev volilne komisije.
Predlog sklepa:
V volilno komisijo se imenujejo svetniki: Tina Kadenšek, Polona Cvelbar, Srečko
Knafelc.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
(Rok Borštnik ni glasoval.)
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.

Sledilo je tajno glasovanje in 10 minutni odmor.

O glasovanju in rezultatih je poročala Tina Kadenšek. Povedala, je da so glasovali vsi
svetniki.
Za predstavnika ustanovitelja v svet JZ OŠ Primoža Trubarja so največ glasov prejele:
 Lidija Čop (10 glasov),
 Zdenka Škrabec (7 glasov),
 Ladka Deterding (7 glasov).
Pri članih nadzornega odbora pa sta dva (Lovšin Janez in Grebenc Ivan) prejela enako število
glasov, zato se bo o njiju še enkrat javno glasovalo. Za Janeza Lovšina je glasovalo sedem (7)
svetnikov in s tem je bil izglasovan v nadzorni odbor.
Tako je bil novi nadzorni odbor občine izglasovan v naslednji sestavi:
 Andrej Pečnik (10 glasov),
 Peter Indihar (9 glasov),
 Janez Lovšin (7 glasov).
___________________________________________________________________________
Ad 4. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2015
Župan je povedal, da je trenutna vrednost točke NUSZ 0,0017 EUR in da v zadnjih
letih ni spreminjala. Sedaj sta pripravljena dva predloga povečanja vrednosti točke: prvi
predlog za 5% in drugi predlog za 10% povečanje. Poskušamo slediti indeksom. Na račun 5%
povečanja vrednosti točke, bi bil prihodek v občinski proračun večji za okrog 4.000 EUR, na
račun 10% povečanja pa za okrog 8.000 EUR. Ker je davek na nepremičnine padel, je ta točka
še vedno aktualna.
Rok Borštnik je povedal, da je bilo v zadnjih štirih letih vsako leto predlagano
povečanje točke NUSZ in samo za leto 2014 se vrednost ni povečala. Vedno je proti
povečanju vrednosti te točke. Zopet je predlagano povečanje za tiste občane, ki so pošteni in
imajo stvari urejene skladno z zakonom. Po prvi varianti povečanja, bi v občinski proračun
dobili okrog 4.000 EUR, kar je znesek povprečnega komunalnega prispevka. Tisti, ki imajo
črne gradnje in do sedaj niso plačali še nič, pa tudi v bodoče ne bodo. Zato je predlagal, da se
vrednost točke NUSZ ne poveča, ampak se uvede postavka za nenamensko rabo zemljišča.
Po razpravi v kateri so sodelovali: Rok Borštnik, Tatjana Devjak, Jerica Tomšič Lušin in
župan, je sledilo glasovanje o vrednosti točke NUSZ za leto 2015.
Predlog sklepa:
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Velike Lašče v letu 2015 znaša 0,001785 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 3 svetniki (Rok Borštnik, Polona Cvelbar,
Srečko Knafelc)
Sklep je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 5. Pobude, vprašanja, predlogi svetnikov
Ladko Deterding je zanimalo koliko vlog za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih
naprav je prišlo do konca meseca oktobra, torej do zaključka razpisa.
Tanja Uršič je povedala, da okrog 60.
Župan je dodal, da je podpisal prerazporeditev še za dodatnih 8.000 EUR sredstev,
ker je bila razpisana vsota že dosežena. Tako bomo lahko vse popolne vloge, ki so bile

poslane, ugodno rešili. Ko bo zadeva zaključena, bomo o tem seznanili tudi občane z
objavo v Trobli.
Tatjana Devjak je slišala, da se po Youtubu vrtijo posnetki sej, s komentarjem Roka
Borštnika. Zanimalo jo je ali je to res. Rok Borštnik je to potrdil in dodal, da se
posnetki ne vrtijo na Youtube, ampak na facebooku. Tatjano Devjak je zanimalo ali se
to brez dovoljenja občine sploh sme delati. Nič nima proti, da se posnetki vrtijo na
kabelski televiziji ali objavijo na občinski spletni strani, ne strinja pa se, da bi kdorkoli
od svetnikov naredil izseke oz. različne interpretacije.
Župan je povedal, da so bili ob njegovem prvem nastopu mandata poskusi s strani
kabelske televizije o objavah različnih izsekov seje. Tedaj je občinski svet sprejel
stališče, da se občinska seja snema v celoti ali nič. Seja je javna, kdorkoli se je lahko
udeleži, posnetek je objavljen na občinski spletni strani.
Rok Borštnik je pojasnil, da je vsaka točka seje, ki je bila objavljena, objavljena v
celoti od prve do zadnje sekunde.
Župan je predlagal, da lahko objavi linke občinske spletne strani, na kateri si
zainteresirani sejo lahko ogledajo. To bi bilo korektno do svetnikov in občine.
Breda Košir je glede regionalne ceste Mala Slevica povedala, da so bili narejeni pločniki
vendar bo v zimskem času zaradi snega lahko problem, ker se ne bo videlo, kje se
začnejo robniki. Zanimalo jo je ali se bo to kako označilo.
Župan je pojasnil, da investicija še ni zaključena, saj luči javne razsvetljave še niso
postavljene. Zdaj je v pripravi razpis za zbiranje ponudb za javno razsvetljavo. Potem
bodo pločniki osvetljeni.
Breda Košir je povedala, da so pločniki ponekod dvignjeni, ponekod pa zravnani s
cestiščem, kar je bolj praktično za pluženje in cenejše za občino, saj se visoki pločniki
uničujejo. Zanimalo jo je ali je to odvisno od kategorizacije ceste.
Župan se je strinjal, da bi morali to pobudo nadaljevati. V svetu je že taka praksa. Ob
državni cesti smo morali postaviti take pločnike, po navodilih Direkcije RS za ceste.
Mnenja so različna. Nekateri menijo, da so pločniki zravnani s cestiščem nevarni.
Ivana Levstika je zanimalo kako je z ustanavljanjem krajevnih in trških odborov. Ti dajejo
predloge pobude in bi bilo smiselno, da dobijo povratne informacije oz. odgovor s
strani občine.
Župan je omenil, da je bil Odlok, ki obravnava krajevne odbore popravljen, tako da
mandat krajevnim odborom traja do sklica zbora občanov in jim ne poteče z volitvami.
Omenil je tudi, da nekateri odbori bolj aktivni, drugi manj.
Srečko Knafelc je svetnike seznanil s svojo odločitvijo, da bo sejnino, ki jo bo za svoje delo
dobival v tem obdobju nakazoval na poseben račun. Ta sredstva bodo v skladu z
dogovorom njegovi sovaščani uporabljali za kakršenkoli namen.
Župan je dodal, da sam že 15 let zbira sredstva v Županovem skladu, s katerimi
pomaga pri financiranju naših dijakov. Če kdo želi, lahko prispeva tudi v ta
štipendijski sklad, ki dobro deluje.
Uroš Centa je povedal, da je bil 31. oktobra na Trubarjevi domačiji in tam videl predstavnike
medijev, ki so odhajali. Ujel je pogovor med njimi, da nimajo nič za posnet, da se nič
ne dogaja. Toliko samo v razmislek.
Župan je povedal, da je na Rašici ogromno prireditev, imeli smo petkove večere z
raznimi pisatelji, pesniki (večkrat nagrajenimi). Od leta 2002 pa do leta 2008 se je tam
odvilo 30 takih večerov in samo enkrat je prišla televizija. Več kot očitno je, da mediji
bolj obravnavajo prireditve v Ljubljani, saj se je zgodilo, da so v kulturni oddaji po
Odmevih na nacionalni televiziji prikazovali več-minutni prispevek o dogodku iz
Metelkove, ne pa o teh večerih na Trubarjevini, kjer so nastopili resnično vrhunski

umetniki (Jančar, Pavček, Rebula…). Če ima kdo kakšno možnost naj vpliva na
medije, jih obvešča o dogodkih v naši občini. Nekatera društva se tega dobro
poslužujejo.
Tatjana Devjak je povedala, da so imeli Kud Primož Trubar, Protestantsko društvo in JZ
Trubarjevi kraji, 31. oktobra zvečer krasno prireditev. Na dan reformacije je tudi
odprta Trubarjeva domačija. V preteklih letih so o dogodku poročali že radio Zeleni
val, radio Univox,… Če smo bili dogovorjeni, je stvar lepo potekala. Če se ne najavijo
in ne dogovorijo, seveda ni mogoče na Trubarjevi domačiji dežurati cel dan. Prav tako
je bilo na ta dan že veliko prireditev po celi Sloveniji. Kadar so bili mediji povabljeni
na kakšno dobro prireditev v naši občini, jih ni bilo, takoj pa pridejo, ko se neka
zgodba dobro prodaja.
Župan je pohvalil novinarja Milana Glavonjiča, ki se pogosto udeležuje občinskih
prireditev.
___________________________________________________________________________
Ad 6. Poročilo župana
Župan je svetnike seznanil, da bo dr. Tatjano Devjak s sklepom imenoval za
podžupanjo Občine Velike Lašče, ker mu je v veliko pomoč na področju družbenih
dejavnosti. Dr. Tatjana Devjak se mu je zahvalila za zaupanje.
Ob zadnjih poplavah, ki so prizadele nekatere občine je predlagal, da se jim nameni
nekaj naše pomoči. V zvezi s tem je predlagal:
Predlog sklepa:
Za pomoč v poplavah se nameni 5.000,00 EUR in sicer: 2.500 EUR za občino Loška
dolina, 1.500 EUR za občino Ig in 1.000 EUR za občino Dobrepolje.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Župan je svetnike obvestil, naj naslednjo sejo planirajo za 19. decembra. Ta seja bo že
proračunska, kjer se odpre razprava in svetnike seznani z grobo oceno občinskega proračuna.
Sprejemal pa se bo potem na januarski seji. Poskušali bomo pripraviti dvoletni proračun.
Svetnike je pozval, da lahko predloge pošljejo njemu, kot predlagatelju.
Glede širokopasovnega omrežja, na kar so ga opomnili nekateri svetniki, je župan povedal, da
se pripravlja preglednica, da bi na Telekom naslovili apel, naj nam sporočijo ali bodo
zagotovili širokopasovno omrežje še v drugih naseljih ali ne. Zato, ker nam prepovedujejo, da
bi v določenih naseljih preko Tritela zgraditi priključke. V 53 naseljih v občini je
širokopasovno omrežje zgrajeno z evropskimi sredstvi, Telekom Slovenije je leta 2008 dal
izjavo, da ima v 24 naseljih komercialni interes in bo v teh naseljih zgradil širokopasovno
omrežje v roku dveh let, za 11 naselji pa podal izjavo, da so prebivalcem teh naselij
omogočene normalne širokopasovne povezave in možni novi priključki.
Župan se je svetnikom zahvalil za sodelovanje.
_________________________________________________________________________
Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

