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1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v sredo, 15. oktobra
2008 ob 20. 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: mag. Metoda Kolar – ravnateljica OŠ, mag.Jerica TOMŠIČ LUŠIN občinska uprava, mag. Marko ŽUŽEK – nadzorni odbor občine, predstavniki kabelske TV
Velike Lašče, radia Urban in radia Zeleni val, Milan Glavonjič, Bori Morse.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj so na seji prisotni vsi svetniki. Predlagal je naslednji dnevni red.
1. Sklep o pristopu Občine Velike Lašče k soustanoviteljstvu javnega zavoda Zdravstveni
doma dr. Janeza Oražma Ribnica
2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
– hitri postopek
3. Seznanitev z blokado TRR Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče na podlagi
sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
Dnevni red je bil z dvanajstimi glasovi ZA soglasno potrjen.
Ad 1. Sklep o pristopu Občine Velike Lašče k soustanoviteljstvu javnega zavoda
Zdravstveni doma dr. Janeza Oražma Ribnica
Župan Anton Zakrajšek je svetnike seznanil s pozivom Mestne občine Ljubljana, da
Občina Velike Lašče do 1.1.2009 prevzame pristojnosti zagotavljanja osnovne zdravstvene
dejavnosti na svojem območju. Na razpis za podelitev koncesij na področju opravljanja
osnovne zdravstvene dejavnosti, ki ga je občina objavila marca 2008, ni bilo prijav.
Dr. Tatjana Devjak je razložila, da ena zdravnica iz ZP Velike Lašče odhaja. Prej ko
bo sprejeto soustanoviteljstvo z ZD Ribnica, prej bo možen razpis za zdravnika v Velikih
Laščah. S pridružitvijo Občine Velike Lašče k soustanoviteljstvu ZD Ribnica bi se za ZD
Ribnica povečale možnosti zagotovitve specialističnih ambulant.
Jože Pirman je vprašal, ali so se na razpis za podelitev koncesije lahko javili tudi
zdravstveni domovi. Župan je pojasnil, da to ni bilo možno.
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Predlog sklepa: Občina Velike Lašče za zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti
na svojem območju pristopu k soustanoviteljstvu javnega zavoda Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma Ribnica
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica – hitri postopek
Župan Anton Zakrajšek je pojasnil, da je predlog odloka enak dosedanjemu odloku o
ustanovitvi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica, kot soustanovitelj se doda samo Občina Velike
Lašče. Poleg tega je predlagal spremembo drugega odstavka 21. člena, ki naj bi se po novem
glasil:
»Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike
teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov vseh štirih občin,
zagotavljajo ustanovitelji potrebna sredstva v deležih določenih v delitvenem sporazumu
glede na število prebivalcev posamezne občine in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega
ustanovitelji nesporno ugotovijo skupen interes. Ustanovitelji ugotavljajo skupni interes za
vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazan interes in določila
delitvenega sporazuma dogovorno določajo sofinancerske deleže.«
V nadaljnji razpravi so sodelovali še dr. Tatjana Devjak, Polona Cvelbar in Andrej
Kraševec.
Predlog sklepa: Ob upoštevanju spremembe 21. člena se po hitrem postopku sprejme
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Navzočih: 12
ZA: 12
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Seznanitev z blokado TRR Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče na
podlagi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
Župan Anton Zakrajšek je predstavil problematiko blokade TRR OŠ. Povedal je, da je
deležen velikih pritiskov in obtožb, da je občina odgovorna, da zaposleni v šoli niso dobili
plač. Izčrpno je razložil kronologijo dogodkov. Občina je bila o tožbi obveščena naknadno.
Občina tudi nikoli ni bila stranka v postopku. Glede na pravna mnenja, ki jih je pridobila
občina, za plačilo stroškov tožbe OŠ ni pristojna občina.
Sonja Ratej Prikovič je osnovni šoli predlagala najetje kratkoročnega posojila za
premostitev likvidnostnih težav ob predpostavki, da občina šoli zagotovi dodaten,
neproračunski vir financiranja za odplačilo kredita (upravljanje s športno dvorano) in
poroštvo za najem kredita (garsonjera v Ankaranu).
Ravnateljica mag. Metoda Kolar je pojasnila, da šola nima neproračunskega vira
prihodkov, da bi lahko odplačevala kredit. Šola je zahtevek za pokritje stroškov tožbe
naslovila na Ministrstvo za šolstvo in šport in na Občino Velike Lašče hkrati. Ravnateljica se
s predlagano rešitvijo najetja kredita ni strinjala, ker po mnenju pravnikov, ki jih je šola
zaprosila za mnenje, nima pravne podlage.
V nadaljnji razpravi so sodelovali župan Anton Zakrajšek, Sonja Ratej Pirkovič, Jože
Pirman, Andrej Kraševec, Matjaž Gruden.
V razpravi so se izoblikovale štiri ugotovitve, ki jih je z glasovanjem potrdil občinski svet.
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Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče je v zvezi z blokado TRR Javnega
zavoda OŠ Primoža Trubarja na podlagi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
sprejel naslednje ugotovitve.
1. Občina Velike Lašče za obveznost Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
iz izgubljenega delovnega spora ne more odgovarjati, ker je šoli v vsakem
trenutku namenjala dovolj sredstev za plače zadostnega števila delavcev, da
lahko vrtec zagotovi zadostno kvaliteto delovanja v skladu s sprejetimi normativi
in standardi. Pomočnica vzgojiteljice, kateri neupravičeno niso bile izplačane
plače zahteva namreč plačilo za obdobje, v katerem je bila v vrtcu namesto nje
zaposlena druga pomočnica vzgojiteljice, ki je redno prejemala plačo, katero je
redno zagotavljala Občina Velike Lašče.
2. Odločitev o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila nezakonita in zaradi
katere je nastala obveznost šole iz pravnomočne sodne odločbe v delovnem sporu,
je sprejel ravnatelj šole kot njen poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje šole,
jo predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost dela šole. Ravnatelj je
javni uslužbenec, za katerega velja Zakon o javnih uslužbencih. Ta zakon v
določbah o odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev dopušča možnost
neposredne odškodninske odgovornosti javnega uslužbenca za škodo, ki jo
povzroči delodajalcu ali tretji osebi.
3. Po pregledu veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov in predpisov Občine
Velike Lašče ni najti nobenega temelja, na podlagi katerega bi lahko Osnovna
šola Primoža Trubarja Velike Lašče zahtevala od Občine Velike Lašče
zagotovitev sredstev za plačila dolga po pravnomočni odločbi sodišča.
4. Tem pravnem mnenju je v svojem dopisu pritrdila tudi Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je izpostavila, da je Osnovna šola
Primoža Trubarja Velike Lašče kot samostojna pravna oseba, nosilec pravic,
obveznosti in odgovornosti. Služba je tudi zatrdila, da ne najde nobene pravne
podlage, na podlagi katere bi osnovna šola od občine ustanoviteljice lahko
zahtevala poplačilo stroškov izgubljenega delovnopravnega spora.
Navzočih: 12
ZA: 11
PROTI: 1
SKLEP JE SPREJET.
Predlog sklepa: Na podlagi navedenih ugotovitev Občinski svet Občine Velike Lašče
predlaga naslednji ukrep.
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče naj v najkrajšem času najame
kratkoročno posojilo. Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje OŠ Primoža
Trubarja k kratkoročni zadolžitvi v maksimalnem znesku 62.000,00 EUR. Občina bo na
osnovno šolo za zagotovitev neproračunskih virov prenesla v upravljanje športno
dvorano s 1. 11. 2008 in po potrebi dopolnila odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ v
zvezi z razširitvijo dejavnosti šole. Občina Velike Lašče daje v primeru, da bo to
potrebno Osnovni šoli Primoža Trubarja poroštvo za najem kredita na osnovi
nepremičnine – garsonjere v Ankaranu.
Navzočih: 12
ZA: 11
PROTI: 1
SKLEP JE SPREJET.
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Predlog sklepa: Svet osnovne šole naj preuči možnost, da šola za plačani znesek po
pravnomočni sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča uveljavi regresni zahtevek
zoper nekdanjega ravnatelja šole za povzročeno škodo tretji osebi na podlagi Zakona o
javnih uslužbencih.
O sklepu ni nihče glasoval.
Seja je bila končana ob 21.50.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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