OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

tel.: 01 781 03 70
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v ponedeljek, 28. januarja 2019
ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING, dr. Tatjana
DEVJAK, Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, Peter INDIHAR,
Jakob JAKLIČ, Srečko KNAFELC, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR, Anton ZAKRAJŠEK.
Župan: dr. Tadej MALOVRH.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava,
Milan Glavonjić – novinar, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan dr. Tadej Malovrh.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Dnevni red konstitutivne seje:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 1. redne seje
Imenovanje nadzornega odbora
Imenovanje odborov in komisije občinskega sveta
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče, svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana in svet Območne enote Kočevje
Zavoda za gozdove Slovenije
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 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov
Predlagani dnevni red je sprejet.
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Ad 1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
Župan je povedal, da na zapisnik ni bila dana nobena pripomba, zato je predlagal njegovo
potrditev.
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Zapisnik je potrjen.
Ad 2. Imenovanje nadzornega odbora
Župan je povedal, da upa, da so za člane odborov in komisij izbrali ljudi, ki so strokovno
kompetentni in pripravljeni delati ter sodelovati.
Matjaž Hočevar je kot predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
povedal, da se je komisija prvič sestala 5. januarja, ko so imenovali predsednika komisije.
Komisija je od 7. do 11. januarja zbirala predloge za imenovanje članov v odbore in komisijo,
o čemer so bili svetniki obveščeni po elektronski pošti. Poziv je bil objavljen tudi na občinski
spletni strani. Prispel ni noben zunanji predlog. Komisija se je drugič sestala 21. januarja in
pregledala vse prispele predloge, pri čemer je upoštevala predvsem strokovnost kandidatov in
dejstvo, da so zajeli kar največ krajev v občini. Tako so člani komisije oblikovali predloge za
člane odborov, komisije in predstavnike ustanovitelja.
Predlog za nadzorni odbor je sestavljen iz:
• Robert Hren,
• Urška Vesel,
• Jože Stritar.
Sledila je razprava, v kateri je Tone Zakrajšek povedal, da ga je presenetilo ime Roberta
Hrena kot člana nadzornega odbora. Komisijo je prosil za obrazložitev njegove strokovnosti.
Povedal je, da bo glasoval proti, saj je bil omenjeni član skozi leta večkrat žaljiv do občine in
njenih projektov.
Člani komisije (Matjaž Hočevar, Rudolf Rupar in Peter Indihar) so povedali, da Robert Hren
izpolnjuje pogoje, ima izkušnje s tega področja in se jim ne zdi sporen. Zdi se jim prav, da je
član nadzornega odbora kritičen ter da so člane določili tudi z namenom čimprej začeti delati.
Ne zanima jih kaj je bilo za nazaj, treba je gledati naprej.
Župan je povedal, da so bile nekatere zamere najbrž precej osebne narave in poudaril, da grdi
komentarji in žal besede niso primerne za komunikacijo v občinskem svetu. Predlagal je, da
se skuša pozabit stare zamere in gledati v prihodnost. Dodal je še, da ne bo dovolil da bi kdo
žalil bivšega župana.
Tatjana Devjak je povedala, da so bili vsi svetniki izvoljeni in vsi predstavljajo določen del
populacije, ki jim je zaupala. Do sedaj je vsak delal po svojih najboljših močeh v dobro
občine. Dodala je, da si zdaj zaslužijo priložnost tudi novi ljudje. Poudarila je strpno
komunikacijo tako na javnih mestih kot tudi na sejah občinskega sveta.
Srečko Knafelc je povedal, da je potrebno gledati naprej, da jih čaka veliko dela. V preteklosti
je bilo to bolj selektivno, saj niso mogli vsi sodelovati. Nov pristop ga navdaja z upanjem, da
se bo dalo bolje delati.
Matjaž Hočevar je dodal, da se župan ni vtikal v sestavljanje odborov in komisij.
Sledilo je glasovanje o predlogu.
2/7
Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta

Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 3 svetniki (Ladka Deterding, Anton Zakrajšek,
Jakob Jaklič)
Predlog sklepa je sprejet.
Ad 3. Imenovanje odborov in komisije občinskega sveta
Matjaž Hočevar je navedel predlog za vse člane posameznih odborov in komisije, kot jih je
izoblikovala mandatna komisija.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
svetnik
Matjaž Gruden
Jontezova 9, 1315 Velike Lašče
svetnik
dr. Tatjana Devjak
Cereja 11, 1315 Velike Lašče
svetnik
mag. Polona Cvelbar
Male Lašče 7a, 1315 Velike Lašče
zun. član Cirila Marinčič
Veliki Ločnik 21, 1311 Turjak
zun. član Valerija Hren
Veliki Ločnik 12, 1311 Turjak
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE
PROSTORA
svetnik
svetnik
svetnik
zun. član
zun. član

Rudolf Rupar
Matjaž Hočevar
Jakob Jaklič
Janez Lukančič
Janez Škrabec

Poznikovo 11, 1315 Velike Lašče
Trubarjeva cesta 55, 1315 Velike Lašče
Rašica 13, 1315 Velike Lašče
Turjak 3, 1311 Turjak
Rob 11, 1314 Rob

ODBOR ZA FINANCE
svetnik
Anton Zakrajšek
svetnik
Rudolf Rupar
svetnik
Katarina Gačnik
zun. član Andrej Janša
zun. član Matic Krašovec

Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče
Poznikovo 11, 1315 Velike Lašče
Rašica 22a, 1315 Velike Lašče
Kukmaka 24, 1315 Velike Lašče
Podstrmec 6, 1315 Velike Lašče

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
svetnik
svetnik
svetnik
zun. član
zun. član

Peter Indihar
Srečo Knafelc
Matej Rupar
Rok Borštnik
Ivan Levstik

Stritarjeva c. 37, 1315 Velike Lašče
Krvava Peč 7, 1314 Rob
Selo pri Robu 10, 1314 Rob
Prilesje 3a, 1315 Velike Lašče
Dvorska vas 18, 1315 Velike Lašče

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
svetnik
svetnik
svetnik

Ladka Deterding
Katarina Gačnik
mag. Polona Cvelbar

Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče
Rašica 22a, 1315 Velike Lašče
Male Lašče 7, 1315 Velike Lašče
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zun. član
zun. član

Blažka Marolt
Petra Oblak

Stritarjeva c. 6, 1315 Velike Lašče
Stritarjeva c. 50, 1315 Velike Lašče

Župan je dal predloge v razpravo.
Ladka Deterding je povedala, da se je tokrat prvič zgodilo, da v noben odbor in komisijo ni
bil imenovan niti en zunanji član na predlog stranke, ki je na volitvah dobila največ glasov
(SDS). En svetnik iz te stranke niti ni bil imenovan v noben odbor, le v statutarno pravno
komisijo, zato to mesto odstopa komu drugemu. In o tej točki ne bo glasovala.
Anton Zakrajšek je komentiral na kakšen način je on predlagal zunanje člane odborov in
komisije. Gledal je na strokovnost in ne na politično pripadnost. Bil pa je negativno
presenečen, da v mandatni komisiji ni bilo toliko premisleka, da bi svetnike iz zmagovite
stranke, predlagali vsakega v en odbor. Po njegovem mnenju gre za izključevanje.
Župan je predlagal čim manj strankarske vsebine in čim več tehnične vsebine. Seja se snema,
ljudje si bodo ustvarili mnenje in bodo komentarji spet negativno usmerjeni.
Srečko Knafelc je dodal, da so volitve demokratičen proces. Ni potrebno obračunavat za
nazaj. Potrebno je gledati naprej, sodelovati in delati.
V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so sodelovali še: Rudolf Rupar (je obrazložil
sestavo odborov), Anton Zakrajšek (replika glede Ločice), Matjaž Hočevar (glede sestave
odborov), Jakob Jaklič (glede sestave odborov), Ladka Deterding (glede želje po odboru za
družbene dejavnosti), Tatjana Devjak (o predlogu, da lahko odstopi svoje mesto v odboru za
družbene dejavnosti). Ladka Deterding je zagotovila, da v odboru za družbene dejavnosti
nikakor ne želi zamenjati Tatjane Devjak, ki je odbor vsa leta vodila.
Sledilo je glasovanje o predlogu kot celoti.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
Ladka Deterding ni glasovala.
ZA – 9 svetnikov,
PROTI – 2 svetnika (Anton Zakrajšek, Jakob Jaklič)
Predlog sklepa je sprejet.
Ad 4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče, svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana in svet Območne enote
Kočevje Zavoda za gozdove Slovenije
Matjaž Hočevar je kot predsednik mandatne komisije prebral predloge komisije.
V svet javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče se kot predstavniki ustanovitelja
imenujejo:
Marija Ivanc Čampa, Pušče 2a, 1315 Velike Lašče,
Tina Kadenšek, Rašica 13, 1315 Velike Lašče,
Martina Ferjan, Jakičevo 9, 1315 Velike Lašče.
Matjaž Hočevar je povedal, da je prišlo do spremembe, saj se je Tina Kadenšek odpovedala
imenovanju. Mandatna komisija je upoštevala željo stranke SDS in za članico namesto Tine
Kadenšek predlaga Andrejo Košir.
V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana se imenuje:
- mag. Barbara Pečnik, občinska uprava.
V Svet Območne enote Kočevje Zavoda za gozdove Slovenije se imenuje:
- Peter Indihar, Stritarjeva c. 37, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
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Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Predlog sklepov je sprejet.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Župan je povedal, da so bila s strani Antona Zakrajška podana štiri pisna vprašanja,
na katera je župan podal odgovore. Kolikšno je bilo stanje na računu, prenos v leto 2019? Na
dan 31.12.2018 je bilo na računu 715.090,44 EUR. Kakšne so bile terjatve v občini? Te
znašajo 34.078,60 EUR. Kakšne so bile obveznosti občine in kakšne so bile kreditne
obveznosti? Obveznosti občine so na dan 31.12.2018 znašale 266.590,82 EUR, stanje
zadolženosti (glavnica) pa 460.498,28 EUR. Župan je zaključil, da stanje ocenjuje kot dobro.
Srečko Knafelc je pohvalil aktualno vodstvo za hitro odzivnost. Sam je na odgovore v
prejšnjem mandatu čakal več mesecev.
Tatjano Devjak je zanimalo ali bo gradivo za sejo vedno posredovano v elektronski obliki ali
bo vse tiskano ali bo pol pol. Če bo v elektronski obliki, bi bilo dobro razmisliti tudi o
projekciji in o tem ali imajo sploh vsi možnost zadeve dobiti elektronsko.
Župan je odgovoril, da resno razmišlja o nakupu prenosnikov za vse svetnike. Iz različnih
razlogov je osebno proti tiskanju (ekološki, finančni,…).
Rudolf Rupar je postavil vprašanje glede izvajanja storitve pomoči na domu. Poteka namreč
reorganizacija CSD-jev.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da se Centri za socialno delo reorganizirajo in je sedaj CSD
Ljubljana Vič Rudnik le enota CSD Ljubljana. Obvestili so nas, da se storitev pomoči na
domu ne bo več izvajala preko CSD-ja. Preko CSD-ja imamo zaposleni dve oskrbovalki.
Sklepala je, da je Rudolf Rupar najbrž spraševal o izvajanju pomoči na domu. Obvestili so
nas, da jih od 1. julija letos dalje ne bodo več izvajal CSD. Občina Velike Lašče bo z javnim
razpisom poiskala drugega izvajalca, ki naj bi prevzel tudi ti dve delavki. Bosta pa morali do
konca junija porabiti še preostali lanski in pripadajoči letošnji dopust do 1. julija.
Tatjana Devjak je dodala, da je to stvar organizacije dela. Delavkama, ki bosta koristili
dopust, se lahko pomaga na različne načine. To ne sme iti na škodo občanov.
Peter Indihar je povedal, da se mu je zdelo dobro pisno vprašanje Antona Zakrajška, ker je
prav, da so svetniki seznanjeni s finančnim stanjem občine. Poudaril je, da je bilo tudi v
prejšnjem mandatu narejenih veliko dobrih stvari in da je to en pokazatelj tega.
Matjaž Gruden je ponovno omenil ohranitev prehoda čez železniško progo. Za Laščane je
zelo pomemben, zato bi bilo potrebno preko občine »pritisniti« za njegovo ohranitev. Obstaja
namreč uredba, ki ob sobotah in nedeljah prepoveduje promet traktorjev po cesti. Drugo
vprašanje, ki ga je izpostavil pa je ponovna oživitev javnega zavoda: da ali ne. Ter s tem v
povezavi kako bosta organizirana Trubarjeva domačija in Grad Turjak.
Župan je odgovoril, da podpira ohranitev prehoda čez železniško progo. Ko bo v zvezi s tem
organiziran sestanek, bo Matjaž Gruden prisoten, saj dobro pozna problematiko. Glede
Trubarjeve domačije in Gradu Turjak pa bo več povedal v naslednji točki.
Matjaž Hočevar je omenil, da so svetniki po mailu dobili dopis glede asfalta na Sloki gori.
Župan je dodal, da je zgodba večplastna in niso vsi razlogi za nastalo situacijo na strani
občine, ampak tudi občanov.
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Srečko Knafelc je povedal, da je že opravil prvi razgovor z gospo Albino Podbevšek.
Namerava pa govoriti še z ostalimi lastniki zemljišč, katerih se ta cesta tiče. Po pridobitvi
vseh mnenj jih bo uradno predstavil še občinskemu svetu. To nalogo opravlja
samoiniciativno.
Tatjana Devjak je vprašala, če velja dogovor, da bodo seje ob četrtkih in je današnja seje
izjema.
Župan je pritrdil. Tatjano je zanimalo ali se lahko na seji dogovorijo za datum naslednje seje.
Župan je odgovoril, da je to možno in omenil še kolegij župana, kjer bodo svetniki bolj
neformalno razpravljali o temah, ki bodo kasneje obravnavane na sejah občinskega sveta.
Svetnike je pozval, da se udeležujejo kolegija župana.
Ad 6. Poročilo župana
Župan je povedal, da se je v prvem mesecu seznanil z nalogami župana in občinsko
upravo. Kot novosti, ki so bile vpeljane, je omenil obrazce. Zato, da je čim več stvari
sledljivih in evidentiranih. Tako je po novem tudi za najavo pri županu potreben obrazec.
Vpeljani so bili tudi delovni nalogi, predvsem na komunalnem področju, spet z namenom
evidentiranja opravljenih nalog. Pri vseh sestankih se piše zapisnik. Glede razgovorov strank
z županom je omenil, da se je pojavil gospod, ki bi oživil grad Turjak. Ima dobre reference in
veliko idej. Če bo vsaj polovica tega uresničena, bo grad Turjak zanimiva družbena in
turistična točka.
Povedal je, da ima veliko ljudi ideje na področju turizma, kjer imajo mogoče prevelika
pričakovanja (glede sprememb občinskega prostorskega načrta). To ni v županovi pristojnosti.
Omenil je sestanek s predstavniki Rdečega križa in Medobčinskim inšpektoratom in
redarstvom. Imel je tudi že nekaj srečanj z župani sosednjih občin. Z Občine Dobrepolje je
prišel župan s pobudo, da se z množičnim vrednotenjem nepremičnin uredijo meje med
občinama. Nekje se meje katastrskih občin ne ujemajo s parcelnimi mejami.
V nadaljevanju je svetnike seznanil s skupnim sestankom MIR-a in župani občin Ribnica,
Sodražica, Loški potok in Velike Lašče. Kot je povedal, se bo v prihodnjih letih spremenil
način financiranja za Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Naslednji sestanek je bil med župani ustanovitelji in Zdravstvenim domom Ribnica, kjer so
bili seznanjeni s problemom pomanjkanja zdravnikov splošne medicine.
Župan je omenil tudi dva sodna spora, v katerih je udeležena občina in trajata že zelo dolgo.
Povedal je, da sta bila predana v revizijo.
Pripravlja se revizija tudi za projekt Ločica. Izgradnja te industrijske cone bo ena od prioritet
naše občine. Prvo polovico bi morali končati letos. Pripravlja pa se tudi popis del za drugi del
cone, ki je še v surovem stanju.
Povedal je, da je opravil razgovore z vsemi svetniki. Samo dva sta izrazila željo, da bi bila
podžupana. V roku nekaj ur bo znano, koga bo imenoval za podžupana.
Sledila je razprava glede zdravstvenega doma, kjer je Rudolf Rupar omenil, da dva zdravnika
drug drugega nadomeščata odkar smo pod Ribnico. Zanimalo ga je če je kakšna možnost, da
bi šel zdravstveni dom nazaj pod Ljubljano.
Tatjana Devjak je odgovorila, da smo premajhni, da bi bili samostojni. Uspel nam je dogovor
z Ribnico, da se priključimo in obdržimo dva splošna tima, patronažo. Za vse ostalo npr.
šolsko medicino in ginekologijo smo se morali boriti. Navedeno smo dobili le s soglasjem
župana mestne občine Ljubljana. Glede nadomeščanja je problem zaradi pomanjkanja
zdravnikov splošne medicine. Je pa izrazila zadovoljstvo, da imamo v Velikih Laščah
zdravnika, tudi če je samo eden in da se Zdravstveni dom Ribnica potrudi po najboljših
močeh.
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Anton Zakrajšek se je strinjal s Tatjano Devjak in povedal, da je res velik uspeh, da smo v
Velikih Laščah ohranili dva splošna tima in patronažo.
Župan se je svetnikom zahvalil in zaključil 2. redno sejo občinskega sveta.
Seja je bila zaključena ob 20.30.
Zapisala:
Tanja Uršič

dr. Tadej Malovrh
Župan

7/7
Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta

