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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v petek, 19. januarja 2007
ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ (od točke razno
dalje), Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Sonja RATEJ PIRKOVIČ (do točke razno)
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Marko Žužek – predsednik nadzornega odbora občine, Jerica TOMŠIČ
LUŠIN – tajnica občine, predstavniki kabelske TV Velike Lašče in radia Zeleni val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je prisotnih enajst članov občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 2. redne seje.
Franci Modic je vprašal ali je bila za določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2007 dovolj
navadna večina. Župan je odgovoril, da je za sprejetje sklepa zadostovala navadna večina.
Andrej Kraševec je pripomnil, da se pri glasovanju o vrednosti točke NUSZ ni vprašalo,
ali je kdo proti predlogu.
Jože Pirman je imel proceduralno pripombo. Na prejšnji seji je prišlo do kršitve 39. člena
poslovnika občinskega sveta, saj mu je župan odvzel besedo, ne da bi bil predhodno
opomnjen. Župan je odgovoril, da ima vso pravico prekiniti razpravo, če le ta ni tema točke
dnevnega reda.
Jože Pirman je opozoril na grobo kršitev 13. člena poslovnika na 1. seji odbora za
komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, ker mu kot članu občinskega sveta ni bila dana
pravica razpravljanja. Župan je povedal, da v sedanji osemletni praksi še ni imel primera, da
bi bili na sejah odborov prisotni tudi drugi člani občinskega sveta, ki niso člani posameznega
odbora, zato je res naredil napako. Župan se je za storjeno napako Jožetu Pirmanu na 3. redni
seji občinskega sveta javno opravičil.
Jože Pirman je opozoril še na eno proceduralno kršitev. Vabilo na redno sejo občinskega
sveta se pošlje sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Župan je odgovoril, da so svetniki
vabilo za 3. redno sejo dobili v petek, 12. januarja 2007, torej sedem dni pred sejo. Po
poslovniku bi lahko takrat šele poslali gradivo.

Polona Cvelbar je pripomnila, da je v primeru, če svetnika čez vikend ni doma, v petek že
pozno za prejem gradiva.
Jože Pirman je želel, da se njegove pripombe zapišejo v zapisnik seje.
Tatjana Devjak je predlagala, da bi bilo v izogib težavam in izgubljanju časa dobro, da bi
svetniki pripombe, za katere želijo, da gredo v zapisnik in jih je možno formulirati že pred
sejo, predložili pisno pred začetkom seje oz. na seji.
Jože Pirman je imel še eno proceduralno pripombo. Zakaj seje odbora po izvolitvi
predsednika odbora ni vodil predsednik, temveč je z vodenjem seje nadaljeval kar župan.
Župan je povedal, da ga lahko predsednik odbora tudi pooblasti za vodenje seje.
Andrej Kraševec je pripomnil, da v zapisniku 2. redne seje pod točko 2 ni zapisan predlog
Andreja Kraševca, da bi bila cena posameznega izvoda Troble 1000 SIT.
Župan je povedal, da naj vsak, ki želi, da gre njegova izjava v zapisnik, na to posebej
opozori.
Svetniki naj morebitne pripombe sporočijo v treh dneh, ko prejmejo zapisnik.
S pripombo, da se zapisnik dopolni s predlogom Andreja Kraševca za ceno Troble, je
bil zapisnik 2. redne seje z enajstimi glasovi ZA soglasno potrjen.
Župan je predlagal, da se v vabilu predlagan dnevni red na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja dopolni s točko – imenovanje novega predstavnika
ustanovitelja v Javni zavod OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, iz dnevnega reda pa umika
točko poročilo župana. Andrej Kraševec je vprašal, ali je točka poročilo župana obvezna na
vsaki seji. Župan je odgovoril, da ni.
Soglasno, z enajstimi glasovi, je bil potrjen naslednji dnevni red.
1.
2.
3.
4.

Poročilo odborov
5. sprememba proračuna občine za leto 2006 – seznanitev s sklepom župana
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Velike Lašče za leto 2006
Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
5. Imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče
6. Spremembe pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z
območja Občine Velike Lašče
7. Imenovanje občinskega odbora za obeležitev 500 letnice rojstva Primoža Trubarja in
razglasitev leta 2008 za Trubarjevo leto
8. Sklep o določitvi grajenega javnega dobra (Ribič Tatjana)
9. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2007 – prva obravnava
10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov.
11. Razno

Ad 1. Poročilo odborov
Marko Žužek je poročal o konstitutivni seji nadzornega odbora. Člani so za predsednika
imenovali dosedanjega predsednika Marka Žužka. Nadzorni odbor je opravil pregled
zaključnega računa občine za leto 2006 in na osnovi pregleda ocenjuje, da je izvrševanje
proračuna v preteklem letu potekalo v skladu z zakonskimi določili in predlaga, da občinski
svet zaključni račun 2006 sprejme.

Tatjana Devjak je poročala o prvi seji odbora za družbene dejavnosti. Za predsednico
odbora so člani odbora imenovali dr. Tatjano Devjak za podpredsednika oz. namestnika
predsednice v njeni odsotnosti pa Matjaža Grudna.
Tatjana Devjak je svetnike obvestila, da bo v zdravstveni postaji Velike Lašče s 3.
marcem 2007 začela redno delati še druga zdravnica. V mesecu februarju pa bo ta zdravnica
že delala po pogodbi ob torkih in petkih dopoldne.
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Za
predsednika so člani odbora imenovali Joška Ahca. Odbor je obravnaval že nekaj pritožb in
pobud občanov, ki so razvidne iz zapisnika seje.
Anton B. Strah je poročal o seji odbora za finance. Člani odbora so za predsednika
imenovali Antona Benjamina Straha. Odbor je obravnaval tudi zaključni račun občine za leto
2006 in nanj nima pripomb.
Polona Cvelbar je pripomnila, da je potrebno dopolniti zapisnik odbora za finance. Na seji
je bila prisotna tudi Polona Cvelbar, pa to v zapisniku ni navedeno.
Andrej Kraševec je vprašal, ali je funkcija podpredsednika odbora sploh možna. Tatjana
Devjak je razložila, da jo bo Matjaž Gruden, ki ima izkušnje vodenja odbora iz prejšnjega
mandata, nadomeščal ob morebitni odsotnosti.
Andrej Kraševec je še vprašal ali nadzorni odbor vsako leto sprejme letni plan nadzora.
Marko Žužek je odgovoril, da nadzorni odbor v skladu s poslovnikom nadzornega odbora
vsako leto na začetku leta sprejme plan nadzora za tekoče leto.
Jože Pirman je povedal, da naj bi nadzorni odbor v skladu s 38. členom statuta občine
podal oceno gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev. Ali je nadzorni odbor tako oceno
že kdaj podal? Župan je odgovoril, da nadzorni odbor v svojih poročilih vedno poda
omenjeno oceno.
Ad 2. 5. sprememba proračuna občine za leto 2006 – seznanitev s sklepom župana
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da realizacija odhodkov v zaključnem računu ne
sme presegati 100 % glede na predvideno, zato so bile potrebne manjše prerazporeditvi, ki jih
v skladu z odlokom o proračunu za leto 2006 lahko opravi sam župan in o njih poroča
občinskemu svetu.
Jože Pirman je vprašal, zakaj takšno povečanje stroškov zimske službe. Župan je povedal,
da stroški izvirajo iz pretekle zimske sezone (2005/06), saj je glavnina računov tudi za
opravljena dela v zadnjih mesecih leta 2005 zapadla v plačilo leta 2006.
Ad 3. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Velike Lašče za leto 2006
Župan Anton Zakrašek je kratko predstavil zaključni račun občine za leto 2006. Za boljšo
preglednost je na seji svetnikom razdelil še preglednico s proračunom 2006 in vsemi petimi
spremembami. Župan je opozoril, da je bil proračun občine za leto 2006 res realno narejen.
Proračun se je gibal stabilno, najbolj so se predvideni odhodki povečali na področju
predšolske vzgoje in zimske službe. Župan je kot primer navedel nekatere občine (članki iz
Dela), ki so bile prisiljene sprejeti rebalanse proračunov, saj so bili prihodki kar za tretjino
manjši od v proračunih predvidenih.
Župan je tudi nazorno prikazal, da je bila izjava Jožeta Pirmana na prejšnji seji nekorektno
zavajanje, ko je izjavil, da imajo primerljive občine tudi desetkrat večji proračun. Omenjena
je bila občina Šentjernej. Župan je, sklicujoč se na časopisni članek, demantiral to informacijo
in povedal, da je imela omenjena občina glede na število prebivalcev popolnoma primerljiv
proračun z našo občino.

Povedal je še, da je zadolženost Občine Velike Lašče minimalna – letno odplačevanje
dolga predstavlja 2 % primerne porabe občine. Navedel je članek iz Dnevnika, v katerem je
navedeno, da so predvsem mestne občine (Ljubljana, Celje…) precej zadolžene.
Jože Pirman je naštel sosednje občine Dobrepolje, Grosuplje, Ig, ki imajo ob upoštevanju
števila prebivalcev vse večje proračune od občine Velike Lašče. Župan je pojasnil, da višine
proračunov niso čisto realne, saj nekatere občine določena sredstva namensko varčujejo in
prenašajo iz proračuna v proračun. Letni proračuni so zato navidez večji, realizacija pa
manjša. Župan je izrazil željo, da Jože Pirman namesto kritik sodeluje s predlogi za povečanje
proračuna.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil potrjen odlok o zaključnem računu
proračuna občine Velike Lašče za leto 2006.
Ad 4. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Tatjana Devjak je povedala, da je potrebno občinski odlok o ustanovitvi
vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče uskladiti z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občine imajo sicer
18 mesečni rok, vendar letošnje leto šolo zapušča ravnatelj, pred imenovanjem novega
ravnatelja je potrebna predhodna uskladitev odloka z zakonom. Tatjana Devjak je kratko
predstavila dosedanjo sestavo sveta šole (5 + 3 + 3) in sestavo, usklajeno s spremembo zakona
(3 + 3 + 3).
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja
Velike Lašče
Ad 5. Imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
povedala, da je Tatjana Devjak ugotovila, da je glede na spremembo zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja njeno imenovanje v svet šole nezakonito, saj je zadnja
dva mandata že bila članica sveta šole.
Ladka Deterding je pojasnila, da so člani v sveta šole lahko imenovani oz. izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je strinjala s
prejetim predlogom, da bi namesto Tatjane Devjak članica odbora postala Majda Kovačič
Cimperman, ki ima ustrezne izkušnje, saj je v preteklem mandatu že bila v svetu šole, hkrati
pa je ravnateljica OŠ Sodražica.
V postopku imenovanja ravnatelja ustanovitelj – občina in ministrstvo za šolstvo in šport
izdata samo mnenje, o imenovanju ravnatelja pa neposredno odloča svet šole.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji sklep.
Kot predstavnico ustanovitelja – Občine Velike Lašče se v svetu Javnega zavoda
Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče razreši:
- dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče.
Kot predstavnico ustanovitelja – Občine Velike Lašče se v svet Javnega zavoda Osnovne
šole Primoža Trubarja Velike Lašče imenuje:
- Majda Kovačič Cimperman, Rašica 70, 1315 Velike Lašče.

Ad 6. Spremembe pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence
z območja Občine Velike Lašče.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je sprememba pravilnika predlagana, ker je višina
denarne pomoči družinam za novorojence že vseh osem let, odkar se pomoč dodeljuje enaka.
Dodano je še določilo, da vlagatelju k vlogi ni potrebno prilagati dokazil, ki jih lahko
občinska uprava sama pridobi.
Jože Pirman je vprašal, zakaj mora vlagatelj sploh oddati vlogo. Anton B. Strah je v
imenu svetniške skupine SDS predlagal, da naj bi bila višina enkratne pomoči 500 EUR.
Franci Modic je predlagal, da bi bila višina pomoči 300 EUR, Matjaž Gruden pa je dal
predlog, da bi bila višina pomoči 400 EUR. Ker se je večina svetnikov v razpravi strinjala z
višjo denarno pomočjo od v gradivu predlagane, je dal župan najprej na glasovanje predlog
svetniške skupine SDS.
Z osmimi glasovi ZA so bile sprejete spremembe pravilnika o dodeljevanju denarne
pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče z določeno višino 500
EUR enkratne denarne pomoči. Spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče in se uporabljajo za otroke, rojene od 1. 1. 2007 dalje.
Ad 7. Imenovanje občinskega odbora za obeležitev 500 letnice rojstva Primoža Trubarja
in razglasitev leta 2008 za Trubarjevo leto
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
poročala, da je komisija prejela predlog za 9 članski odbor in ga podprla. Člani naj bi bili
naslednji: Anton Zakrajšek in Tatjana Devjak - predstavnika Občine, Marko Žužek in Jože
Stritar – predstavnika vasi Rašica, Božo Kovačič in Boris Zore – predstavnika Turjaka, Janez
Gruden – član odbora pred 20 leti, Matjaž Gruden – predsednik SPDPT, podružnice Rašica in
ravnatelj OŠ.
Tatjana Devjak je poročala, da so se na odboru za družbene dejavnosti strinjali s
predlogom razglasitve leta 2008 za Trubarjevo leto in z zahtevo, da se mora na Rašici odvijati
vsaj ena državna prireditev ob 500 letnici Trubarjevega rojstva. Jakob Jaklič je predlagal, da
bi kot predstavnik vasi Rašica v odboru sodeloval tudi predsednik KO Rašica, Andrej Pečnik.
Franci Modic je predlagal, da se v odbor vključi tudi vodiča na Trubarjevi domačiji. Župan je
razložil, da bo vodič sodeloval pri izvedbenih zadevah. Joško Ahec je predlagal, da bi v
odboru Jožeta Stritarja zamenjal Andrej Pečnik, župan pa ni imel zadržkov, da bi se odbor
povečal na 10 članov.
Svetniki so najprej glasovali o 9 članskem odboru, ki ga je predlagala komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za predlog sta glasovala dva svetnika.
Z devetimi glasovi ZA je bil imenovan 10 članski občinski odbor za obeležitev 500letnice rojstva Primoža Trubarja v naslednji sestavi:
- Anton Zakrašek, župan,
- dr. Tatjana Devjak, podžupanja,
- mag. Marko Žužek, predstavnik Rašice,
- Jože Stritar, predstavnik Rašice,
- Andrej Pečnik, predstavnik Rašice,
- Božo Kovačič, predstavnik Turjaka,
- Boris Zore, predstavnik Turjaka,
- Janez Gruden, predstavnik odbora »ustanoviteljev« Trubarjeve domačije.
- Matjaž Gruden, predsednik SPDPT, podružnica Rašica.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil sprejet sklep, da se leto 2008 razglasi za
Trubarjevo leto.

Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Velike
Lašče zavzame uradno stališče, da se v državni odbor za počastitev 500-letnice vključi
tudi predstavnika Občine Velike Lašče in da se ena od državnih prireditev izvede na
Trubarjevi domačiji v mesecu juniju – v terminu, ko občina praznuje občinski praznik.
Ad 8. Sklep o določitvi grajenega javnega dobra (Ribič Tatjana)
Investitorica Tatjana Ribič ne more dobiti gradbenega dovoljenja, ker premostitveni
odbjekt – most čez potok v skladu z zakonom o vodah ne more biti v zasebni lasti.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji sklep.
Premostitveni objekt - most na parceli št. 1749 – potok v k.o. Ulaka, ki poteka do
parcele št. 1020 k.o. Ulaka s tem sklepom pridobi status grajenega javnega dobra.
Vse stroške v zvezi z legalizacijo in vzdrževanjem premostitvenega objekta nosijo
njegovi uporabniki.
Ad 9. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2007 – prva obravnava
Predlog proračuna je pripravil župan Anton Zakrajšek in ga tudi predstavil. Med prihodki
so predvideni tudi nekateri namenski prihodki za investicije, v primeru, če občina uspe na
nekaterih razpisih, na katere se je že prijavila, pa še ni dobila odgovora.
Pri odhodkih je potrebno upoštevati zakonske obveznosti, ki jih je občina dolžna
financirati. Po 8 letni zamrznitvi so se županom slovenskih občin povečale plače, v letu 2007
naj bi začel delovati medobčinski inšpektorat. Sredstva za dejavnost gasilstva so razdeljena
med gasilsko zvezo in društvi. Največja investicija v letošnjem letu naj bi bila gradnja
telovadnice – večnamenske dvorane v Velikih Laščah za katero je že pridobljeno gradbeno
dovoljenje in sofinanciranje države. Priloga proračuna je tudi načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 – 2010. Pri predvidenih postavitvah luči javne razsvetljave so samo vpisane
pobude vaških in krajevnih odborov, načrt postavitev luči v naslednjih štirih letih pa naj
svetniki sami predlagajo.
Polona Cvelbar je predlagala, da bi bilo s sklenitvijo pogodbe z ministrstvom za kulturo
možno pridobiti finančna sredstva za urejanje vojnih grobišč.
Tatjana Devjak je povedala, da se je na odboru oblikovala ideja za ureditev novega
dislociranega oddelka vrtca v Turjaku.
Franci Modic je vprašal, če je glavarina in s tem višina proračuna odvisna od sprožene
ustavne presoje zakona o financiranju občin? Župan je odgovoril, da je.
Jože Pirman je rekel, da je v občini potreben gospodarski razvoj. Potrebno bi bilo tudi
zarisati črte na cestah. V zvezi z razpravo na odboru za komunalo je pripomnil, da je za
namestitev »ležečih policajev« potrebno izdelati projekte, ki so osnova za strokovno izvedbo,
kar lahko storijo le prometni strokovnjaki. Za občinski lokacijski načrt za ureditev poslovne
cone je predvidenega premalo denarja. Župan je povedal, da je prišlo do pomote in bo
ponovno preveril, koliko sredstev je potrebno predvideti za ta namen. Jože Pirman je še dodal,
naj se občinski proračun dobro pripravi, in čim bolj natančno izvaja.
Polona Cvelbar je vprašala, zakaj se predvideva zmanjšanje prihodkov od najemnin?
Župan je rekel, da bo preveril.
Matjaž Gruden je vprašal, zakaj ni več predvidenih sredstev za kanalizacijo v Velikih
Laščah iz sredstev VO-KA. Župan je povedal, da se razmere v Holdingu spreminjajo in da je
ljubljanski župan Zoran Jankovič ostalim županom že nekajkrat ponudil odkup deležev v
Holdingu Ljubljana. Matjaž Gruden je predlagal, da bi občina zgradila samo čistilno napravo
brez kanala, v katero bi vozili odplake z greznic. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da po
zagotovilih projektantov to ni možno. Župan je povedal, da je v izdelavi občinski operativni

program čiščenja odpadnih voda na območju občine, ki po državnem programu povzema, v
katerih naseljih je občina do leta 2017 dolžna zgraditi čistilne naprave in kanalizacijo.
Andrej Kraševec je povedal, da se bo pobrana dohodnina v letu 2007 predvidoma v
povprečju zmanjšala za 10 %.
Soglasno, z enajstimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji sklep.
Predlog proračuna občine Velike Lašče za leto 2007 in načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 do 2010 se daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost
vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi v 15 dneh
oziroma do 3. februarja 2007. Sestali se bodo tudi vsi občinski odbori in obravnavali
predlog proračuna za leto 2007.
Ad 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov.
Tatjana Devjak je v imenu odbora za družbene dejavnosti dala pobudo odboru za
gospodarstvo, da pomaga Deželni banki Slovenije pri dogovorih za pridobitev ustreznejšega
prostora za poslovalnico v Velikih Laščah.
Franci Modic je predlagal, da bi Občina Velike Lašče na željo Trgoupa zamenjala
zemljišče pri pokopališču za zemljišče Trgoupa. Trgoup želi pri pokopališču postaviti novo
trgovino.
Jakob Jaklič je povedal, da bankine ob lokalni cesti na odseku Podlog – Knej niso
utrjene, nikjer tudi ni znaka za omejitev hitrosti.
Jože Pirman je v medijih zasledil, da so se srečali župani od Škofljice do Kostela.
Župan je pojasnil, da bo o srečanju poročal v naslednji Trobli. Na srečanju so se župani
dogovorili, da bodo še tretjič poslali pobudo na državo za sanacijo glavne ceste G2-106.
Zapleta se pri lokaciji obvoznice mimo Škofljice. Župani predlagajo, da bi obvoznica potekala
od Pijave Gorice po Barju in poskrbela za boljšo prometno povezavo z Ljubljano tudi za
prebivalce občine Ig. Ker je Barje v območju Nature 2000, je pri izdelavi državnega
lokacijskega načrta, ki je v izdelavi, prišlo do zapletov. V letu 2008 je predviden odkup
zemljišč za potrebe obvoznice, v letu 2009 pa začetek gradnje obvoznice mimo Škofljice.
Župan je še povedal, da Direkcija RS za ceste v letu 2008 načrtuje asfaltiranje makadamskega
odseka Lužarjevega brega.
Jože Pirman je še vprašal, ali je možno kakorkoli vplivati na lokacijo obvoznice mimo
Velikih Lašč. Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da občine zaenkrat ni še nihče zaprosil za
mnenje k predlagani trasi, ob pridobitvi smernic za sprejem sedaj veljavnih prostorsko
ureditvenih pogojev ter ob izdelavi strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda
Občine Velike Lašče, pa je Direkcija RS za ceste zahtevala, da občina v planske akte vriše
tudi predvideno traso (linija) obvoznice Velike Lašče.
Jože Pirman je ponovno predlagal, da seje občinskega sveta ne bi bile ob petkih, ker se jih
ob petkih zelo težko udeleži.
Andrej Kraševec je pripomnil, da vezava gradiva za sejo ni dobra. Župan je povedal, da
bo za naslednjo sejo gradivo ponovno vezano po starem – s spiralo.
Andrej Kraševec je ponovno apeliral na župana, da čim prej skliče zbor krajanov za
ustanovitev krajevnega odbora Rute, saj stari odbor ne deluje več. Župan je odgovoril, da si
bo vzel čas, ko se bo pokazala potreba, vsekakor pa bo sklical vse zbore krajanov enkrat v letu
2007. Zaradi velikega števila krajevnih, vaških, trških odborov (16) bo župan predlagal
občinskemu svetu v sprejem spremembo odloka.
Andrej Kraševec je predlagal, da se v zapisnikih sej sveta napiše, kdo je glasoval proti
posameznemu predlogu. Župan je odgovoril, da se v zapisniku piše poimensko samo v
primeru, če se tudi poimensko glasuje. Če kdo želi, da se v zapisniku napiše, kako je sam
glasoval, naj to omeni in se bo zapisalo.

Andrej Kraševec je predlagal, da bi se tudi vsi zapisniki sej občinskih odborov in komisij
objavljali na spletni strani občine. Predlog je bil z enajstimi glasovi za soglasno sprejet.
Polona Cvelbar je ugotovila, da je območje Roba zanemarjeno pri sestavi občinskih
odborov in komisij, zato je predlagala, da se potrebe na tem območju ponovno preverijo.
Joško Ahec je opozoril na propadanje oz. neurejenost ribiške koče na Trubarjevi
domačiji. Opozoril je tudi, da na podružnični šoli Turjak ni poskrbljeno za požarno varnost.
Pri šoli ni nobenega hidranta.
Joško Ahec je še povedal, da je ob glavni cesti Škofljica Kočevje smetišče, bankine pa so
neurejene. Za lokalne ceste pa je pripomnil, naj kmetje ne vlačijo lesa po asfaltu. Trenutno so
ostanki dreves zaradi spravila lesa na cesti v Štajnpriku in na Velikem Osolniku.
Franci Modic je vprašal ali predviden rekreacijski center na Rašici spada v okolje
kulturnega spomenika (Trubarjeva domačija) in na poplavno območje. Tajnica je povedala, da
je za območje potrebno izdelati občinski lokacijski načrt, v katerem je potrebno upoštevati vse
smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave. Župan je dodal,
da je glede na izdelan idejni načrt predvideno rekreacijsko območje eno lepše urejenih in ne
bo zmanjšalo vrednosti kulturnega spomenika. S predvideno sanacijo jezu območj tudi ne bo
poplavljalo.
Franci Modic je še pripomnil, da igrišče v Turjaku ni izkoriščeno. Izjavi sta nasprotovala
Jože Pirman in župan Anton Zakrajšek.
Andrej Kraševec je pohvalil ureditev igrišča v Rutah in se zahvalil županu, da je
poskrbel za izvedbo njihove pobude.
Matjaž Gruden je dal pobudo, da bi se preučila možnosti montaže senzorjev na določene
luči javne razsvetljave, tudi hribov s sakralni objekti po 24. uri ni potrebno osvetljevati.
Polona Cvelbar je opozorila, da se vaški odbori ponekod sploh ne sestajajo (npr. Turjak
in Male Lašče). Župan je odgovoril, da so krajevni in vaški odbori bolj ali manj aktivni.
Omenjena odbora pa po županovem mnenju celo dobro delata.
Polona Cvelbar je v nadaljevanju povedala, da je dobila veliko ustnih in eno pisno
pritožbo na delo VO Male Lašče. V Kozličkovih novicah (brez navedbe odgovornega
urednika) so bili objavljeni plačniki in dolžniki (niso ničesar naročili, zakaj potem dolžniki),
ki bi po sklepu vaške skupnosti morali plačati soudeležbo za ureditev vasi. Pobiral se je denar
in izdajala potrdila z žigom vaške skupnosti, ki sploh ni pravna oseba! Sporen je način
zbiranja denarja.
Franci Debeljak je pojasnil, da se v Malih Laščah ni sestajal vaški odbor, pač pa se je
formirala interesna skupina za obnovo starega dela vasi, ki je tudi organizirala zbiranje
denarja za ureditev centra vasi.
Ad 11. Razno
Andrej Kraševec je vprašal, ali je odlok o vaških in krajevnih odborih na spletni strani, ker
mu ga ni uspelo najti. Tajnica je obljubila, da bo preverila in poskrbela za objavo, če je še ni.
Andrej Kraševec je še vprašal za koliko se je županu povečala plača. Župan je odgovoril,
da bo po novem znašala njegova plača približno 1500 EUR neto mesečno.
Na sejo je prišla Sonja Ratej Pirkovič.
Andrej Kraševec je opozoril, da bi župan v skladu z 29. členom statuta moral na 2. seji
občinskega sveta obvestiti ali bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno, pa tega na 2. seji
ni storil. Župan je odgovoril, da bo funkcijo župana še naprej opravljal poklicno. Andrej
Kraševec z odgovorom ni bil zadovoljen in je še večkrat ponovil, da bi v skladu s statutom
župan to moral storiti na 2. in ne na 3. seji.
Sejo je protestno zapustil Matjaž Gruden. Sledila mu je Tatjana Devjak.

Andrej Kraševec je še vprašal, ali je šola Mohorje prodana, komu in za kakšno ceno.
Župan je odgovoril, da je prodana v skladu s sklepom občinskega sveta po etažah
dosedanjim najemnikom. Prodana je na osnovi uradne cenitve.
Andrej Kraševec je rekel, da je župan obljubil, da se bodo podatki NUSZ prevetrili do
naslednje seje. Župan ga je popravil, da do ene naslednjih sej.
Andrej Kraševec je v zvezi z županovo informacijo, da bo Direkcija RS za ceste v
rebalansu za leto 2008 zagotovila sredstva za dokončanje asfaltiranje ceste Velike Lašče –
Nova vas vprašal ali so narejeni kakšni izračuni glede plusov in minusov prenosa ceste na
državo. Župan je povedal, da je občina Velike Lašče v proračunu sicer dobila določena
sredstva na račun te ceste, vendar so bili stroški vzdrževanja in zimske službe veliki. Če
upoštevamo še predvideno investicijo, je občina po prekategorizaciji ceste med državne ceste
vsaj za nadaljnjih 20 let finančno na boljšem.
Andrej Kraševec je še vprašal ali ima občina notranjo revizijsko službo. Župan je
odgovoril, da še ne.
Andrej Kraševec je župana obvestil, da je v zvezi s svojim vprašanjem o nezdružljivosti
funkcije župana in direktorja javnega zavoda, katerega ustanovitelj je občina, poiskal odgovor
tudi pri protikorupcijski komisiji. Ko je Andrej Kraševec komisije poslal tudi konkretne
podatke, je dobil odgovor, da funkciji nista združljivi. Na komisiji so tudi sporočili, da bodo
županu poslali ustrezen dopis.
Na sejo je prišla Tatjana Devjak.
Župan je zadevo označil za podlo dejanje in politično motivirano. Kot v.d. direktorja
javnega zavoda je izpeljal vse postopke za registracijo zavoda. Za svoje delo si ni obračunal
nobenega zaslužka.
Sonja Ratej Pirkovič je dodala, da je korupcija vsekakor tema za opozicijo. Zakonodaja je
zato, da bi veljala. Preverjanje je bilo opravljeno na kompetentnih komisijah.
Tatjana Devjak je povedala, da jo motijo obtoževanja. Na občinskem svetu ni strpnosti in
tolerantnosti. Zadeve je potrebno najprej razčistiti na občini, šele potem naj bi se poiskali
odgovori na drugih institucijah. Na sejah ni konstruktivnosti. Tudi ostali svetniki imajo
pravico do demokratičnega dialoga.

Seja je bila zaključena ob 21.45.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

