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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 6. marca
2008 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta:
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN, Veronika VASIČ, Lidija ČOP - občinska uprava,
mag. Marko ŽUŽEK – nadzorni odbor občine, predstavniki kabelske TV Velike Lašče, radia
Urban in radia Zeleni val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj so na seji prisotni vsi svetniki.
Potrditev zapisnika 9. redne seje.
Župan je povedal, da je na zapisnik 9. redne seje ni bilo prejetih pripomb.
Z enajstimi glasovi ZA (eden od svetnikov ni glasoval) je bil potrjen zapisnik 9.
redne seje občinskega sveta.
Z dvanajstimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
4. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2007
Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2007
Način zagotavljanja javne zdravstvene službe na primarni ravni
Predlog cen najemnin za prostore in opremo v gradu Turjak
Predlog pravilnika o uporabi večnamenske športne dvorane v Velikih Laščah in sklepa o
potrditvi cenika uporabe večnamenske športne dvorane
7. Predlog pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Velike Lašče
8. Predlog sklepa o menjavi zemljišč (parc.št. 851/9 k.o. Velike Lašče in parc št. 155/5 k.o.
Ulaka)
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ad 1. Poročilo odborov
Pred 9. redno sejo je redni pregled opravil nadzorni odbor občine, sestali so se tudi
trije občinski odbori.
Mag. Marko Žužek je povedal, da je nadzorni odbor pri pregledu zaključnega
računa opazil manjša neskladja, zato je župan za sejo že pripravil popravljen zaključni račun.
Nadzorni odbor predlaga, da občinski svet zaključni račun za leto 2007 sprejme.
Dr. Tatjana Devjak je poročala o seji odbora za družbene dejavnosti. Poleg točk, ki
jih bo obravnaval tudi občinski svet v nadaljevanju seje, je podala še naslednje informacije.
Predsednik sveta šole je na odboru poročal o poteku razpisa za ravnatelja OŠ. Prejeli so 5
prijav, od tega 4 popolne, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Člani odbora so se seznanili z dodatno (prej polovično, sedaj polno) zaposlitvijo druge
delavke, ki na območju občine izvaja pomoč na domu.
OŠ Primoža Trubarja je na občino naslovila vlogo za izdajo soglasja k spremembi 17.
člena pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k 17. členu Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/04), ki se po novem
glasi: »Če starši otroka ne prevzamejo pravočasno do izteka dnevnega delovnega časa,
se zaračunavajo zamudnine in sicer znaša zamudnina za vsakega posameznega otroka
vsakih začetih 15 minut 1,15 EUR.«
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Anton Benjamin Strah je poročal o seji odbora za finance. Odbor je pregledal
predlagani zaključni račun za leto 2007 in se seznanil z županovo izčrpno obrazložitvijo.
Člani odbora predlagajo občinskemu svetu sprejem zaključnega računa.
Jakob Jaklič je poročal o seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Odbor
je sprejel letni program ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja in obravnaval
predlog odloka o spodbujanju razvoja malega gospodarstva, ki bo obravnavan v nadaljevanju
seje.
Ad 2. 4. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2007
Župan Anton Zakrajšek je predstavil 4. spremembo proračuna. Vse predlagane
spremembe razen spremembe pri postavki investicije gradnje telovadnice pri OŠ z veznim
delom bi lahko sprejel sam župan in o tem obvestil občinski svet. Omenjena investicija se je v
letu 2007 povečala, posledično pa se je zmanjšala preostala obveznost plačila za to investicijo
v letu 2008.
Polona Cvelbar je vprašala, kaj je s prostorom v občinski stavbi, ki ga je izpraznila
pošta. Župan je pojasnil, da je čakal na informacije, ali bi bila kakšna banka (NLB, DBS)
odpreti poslovalnico v tem prostoru. Ker banki nista pokazali interesa, se bo predvidoma
preselil krajevni urad v ta prostor.
Predlog sklepa: Sprejme se 4. sprememba proračuna Občine Velike Lašče za leto 2007.
Navzočih: 11 (1 ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2007
Župan je kratko predstavil zaključni račun za leto 2007. Realiziranih je bilo veliko
investicij. Nekatere niso zajete v zaključnem računu, ker je plačilo zapadlo v letu 2008.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Jože Pirman, Franc Debeljak, France Modic,
Lidija Čop in župan Anton Zakrajšek.
Predlog sklepa: Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče
za leto 2007.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Način zagotavljanja javne zdravstvene službe na primarni ravni
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da je potrebno agonijo z umestitvijo zdravstva v
občini pripeljati do konca. Zadnja leta je Zdravstveni dom Ljubljana zmanjševal programe v
Velikih Laščah (ginekologija, laboratorij ..), težave so bile z zagotovitvijo splošne zdravnice
ob odhodu prejšnje v pokoj.
Dr. Tatjana Devjak je pojasnila, da so vse naštete težave posledično pripeljale do
predloga razpisa za podelitev koncesij. Občini po merilih zavarovalnice pripada 0,20
ginekologa, 2 splošna teama in 1,7 patronažne sestre.
Veronika Vasič je še dodala, da je pripravljen osnutek razpisa in razpisne
dokumentacije, ter predstavila postopek izvedbe razpisa in podelitve koncesije.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Matjaž Gruden, Jakob Jaklič, Tatjana Devjak,
Sonja Ratej Pirkovič, Polona Cvelbar, Franc Debeljak, France Modic, župan Anton Zakrajšek
in Veronika Vasič.
Predlog sklepa: Občinski svet potrdi Strategijo zdravstvenega varstva v Občini Velike
Lašče in sprejme sklep, da se za programe, ki še potekajo v okviru ZD Ljubljana –
splošna oz. družinska medicina in patronaža - podeli koncesija. Za podelitev koncesije
se objavi javni razpis.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 5. Predlog cen najemnin za prostore in opremo v gradu Turjak
Matjaž Gruden je predstavil predlog cen najemnin, ki ga je pripravil Javni zavod
Trubarjevi kraji na podlagi dosedanjih izkušenj z oddajanjem prostorov v najem. Novost v
predlogu je letna in zimska cena ter najemnina za nekomercialni namen. Pri izvedbi civilnih
porok je na voljo osnovni paket in dodatna ponudba. Upoštevanje nekomercialne cene pri
najemu prostorov je možna na podlagi izjave občine ali Javnega zavoda Trubarjevi kraji.
Predlog sklepa: Potrdi se cenik najemnin za prostore in opremo v gradu Turjak.
najem prostorov
viteška dvorana
I. komercialni namen
poletna sezona
zimska (kurilna) sezona

Najemnina v EUR z DDV
350,00
400,00

II. nekomercialni namen:
poletna sezona
zimska (kurilna) sezona

100,00
150,00
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poročna dvorana
organizacija poroke:
osnovni paket
- cvetje
- 2 hostesi in 2 redarja
- darilo
- penina za ženina, nevesto in priči
- vzdrževalni stroški
- oskrbnik

130,00

z viteško stražo in sprejemom

220,00

s kočijami
celotna ponudba

250,00
300,00

Navzočih: 11 (1 ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 6. Predlog pravilnika o uporabi večnamenske športne dvorane v Velikih Laščah in
sklepa o potrditvi cenika uporabe večnamenske športne dvorane
Tatjana Devjak je povedala, da je odbor predlagal, da se na koncu zadnjega odstavka
6. člena pravilnika uporabi »osem dni«.
Predlog sklepa: Sprejme se pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Velikih
Laščah.
Navzočih: 11 (1 ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Sprejme se cenik uporabe večnamenske športne dvorane.
Navzočih: 11 (1 ni glasoval)
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 7. Predlog pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Velike Lašče
Andrej Kraševec je predlagal dopolnitev prvega odstavka 3. člena pravilnika:
»Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
- gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na
mikro in majhne družbe,
- fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo
na mikro in majhne podjetnike.
Svetniki so predlagano dopolnitev in predlagane spremembe odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem soglasno potrdili.
Predlog sklepa: Sprejme se pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče.
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 8. Predlog sklepa o menjavi zemljišč (parc.št. 851/9 k.o. Velike Lašče in parc št. 155/5
k.o. Ulaka)
Za potrebe ureditve javne poti na odseku Male Lašče – Pušče je predlagana menjava
zemljišč.
Predlog sklepa: Sprejme se sklep o menjavi zemljišča parc. št. 851/9 k.o. Velike Lašče,
pašnik v izmeri 193 m2 z zemljiščem parc št. 155/5 k.o. Ulaka, gozd v izmeri 354 m2
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
France Modic je vprašal, kakšen je plan zunanje ureditve športne dvorane in osnovne
šole. Župan je povedal, da je konec marca predvideno asfaltiranje ceste in parkirišč ob ulici
Pod lipami. Osnovna šola bo pripravila načrt zasaditve.
Jože Pirman je vprašal, kaj je bilo v ozadju izjave Joška Ahca glede ukinitve
podružnične osnovne šole Turjak.
Župan je povedal, da je za osnovno šolo obvezno zagotavljati prevoze otrok. Če bi bila
želja staršev v Turjaku izpostava vrtca namesto podružnične osnovne šole, saj morajo za
prevoz predšolskih otrok poskrbeti starši, bi se staršem skrajšala pot do vrtca, osnovnošolski
otroci bi pa obiskovali bolj sodobno centralno šolo.
J
oško Ahec je povedal, da se je njegovo vprašanje nanašalo na obe podružnični šoli –
Rob in Turjak.
Župan je še dodal, da je občina dolžna vzdrževati podružnične šole dokler bo zadostno
število otrok.
Sonja Ratej Pirkovič je povedala, da je obstoj podružničnih šol v interesu
uporabnikov. Če se podružnične šole ukinjajo, tudi sam kraj nekaj izgublja.
Župan je še dodal, da z vpisi nekaterih otrok v centralno OŠ iz šolskih okolišev
podružničnih šol kršimo odlok o ustanovitvi Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče. Poleg tega ima občina dobro razvite prevoze šoloobveznih otrok.
Sonja Ratej Pirkovič je predlagala, da se dolgoročno razmisli o šolskih okoliših.
Andrej Kraševec je iz lastnih izkušenj povedal, da je imel ob vsaki zamenjavi kraja
šolanja (Mohorje – Nova vas – Ljubljana) zaradi prihoda od nekod drugod slabšo štartno
osnovo.
Joško Ahec je poudaril, da je eden prvih zagovornikov za POŠ Turjak, vsekakor pa so
boljši pogoji v šoli v Velikih Laščah.
Ad 10. Poročilo župana
Župan je povedal, da je občina na javnem razpisu izbrala zasebnega partnerja za
gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja – družbo Tritel d.o.o., s katero se bo skupaj
prijavila na javni razpis za dodelitev evropskih in državnih sredstev za gradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja na nekomercialnih območjih. Žal je Telekom Ministrstvu za finance
dal izjavo, da bo skoraj v vseh naseljih v občini (v 55 naseljih) zgradil širokopasovno omrežje
v naslednjih dveh letih, zato se ta naselja ne morejo uvrstiti na seznam belih lis
(nekomercialna območja) in gradnja omrežja z evropskimi in državnimi sredstvi tam ni
možna. Občina si na Ministrstvu za gospodarstvo prizadeva, da bi med bele lise uvrstili vsaj
še del ostalih naselij, saj Telekomova izjava ni zavezujoča in jo glede na dosedanje izkušnje
ne bo v celoti izpolnil.
Župan je še poročal, da je za osnutek OPPN za poslovno cono Ločica objavljena javna
razgrnitev in javna razprava. Na podlagi izkušenj iz drugih občin želi, da bi v cono pripeljali
predvsem tiste dejavnosti, ki bi zaposlovale čim več ljudi.
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Jože Pirman je pripomnil, da njegova firma ne potrebuje le skladišča, pač pa hkrati
predstavlja tudi visoko tehnologijo.
Polona Cvelbar je dodala, da bi bilo potrebno dejavnosti, ki motijo v svojem okolju
preusmeriti v poslovno cono.
Župan je še napovedal, da bo predvidoma za 17. marca sklicana izredna seja.

Seja je bila končana ob 21.15.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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