OBČINA VELIKE LAŠČE
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fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
5. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 19. maja 2011 ob 19. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR, Franc
DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaţ GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina
JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave,
predstavnik radia Zeleni val, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil ţupan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.

Potrditev zapisnika 4. redne seje
Na zapisnik 4. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.

Potrditev zapisnika 1. izredne seje
Na zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Ţupan je povedal, da točko 3. (Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodraţica, Škofljica in
Velike Lašče (MIR) – prva obravnava) kot je bila določena v gradivu, umika iz dnevnega reda, ker
zaenkrat še ne pride v poštev. Nato je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
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1. Poročilo odborov
2. Imenovanje odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Velike
Lašče
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2011
4. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oraţma Ribnica
5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
6. Poročilo ţupana
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 5. redno sejo občinskega sveta so se sestali odbor za druţbene dejavnosti, odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Velike Lašče.
Ţupan je prosil predsednike vseh odborov in komisij za hitro poročanje.
ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora Tatjana Devjak je poročala, da so imeli sejo 3. maja 2011, na kateri so bili
prisotni vsi člani odbora in članici občinske uprave: Lidija Čop in Veronika Vasič. Na seji so
obravnavali dve točki, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Anton Benjamin Strah je poročal, da so imeli sejo 4. maja 2011, da so bili
sklepčni. Obravnavali so tri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je poročal, da so imeli sejo 30. marca 2011, na kateri so bili
sklepčni. Na seji so obravnavali štiri točke, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je poročala, da se je komisija sestala 15. marca 2011.
Obravnavali so dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika komisije.
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Ţupan je vodil prvo sejo SPVCP in zato tudi poročal o njej. Povedal je, da so bili na seji
sklepčni. Obravnavali so dve točki, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika sveta.
Ad 2. Imenovanje odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine
Velike Lašče
Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ladka Deterding, je
povedala, da je komisija na javni razpis za izbiro odgovornega urednika občinskega glasila Občine
Velike Lašče v roku prejela eno prijavo – Lidija Čop. V skladu s 6. členom Odloka o izdajanju
Občinskega glasila Občine Velike Lašče občinski svet imenuje tudi enega člana v uredniški odbor. Do
roka je prispel samo en predlog za člana uredniškega odbora – Ivanka Peterlin. Predsednica komisije je
povedala, da je komisija na svoji seji obravnavala tako prijavo kot predlog in občinskemu svetu
predlaga, da potrdi oboje.
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Ţupan je odprl razpravo, v kateri je Rok Borštnik povedal, da v prijavi Lidije Čop pogreša njen
kritičen pogled na Troblo, ki bi pomagal izboljšati občinsko glasilo.
Predlog sklepa:
Za odgovorno urednico občinskega glasila se imenuje:
Lidija ČOP, Cereja 45, Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Za članico uredniškega odbora občinskega glasila se imenuje:
Ivanka PETERLIN, Dolnje Retje 14, Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2011
Ladka Deterding je povedala, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
razpis za podelitev priznanj Občine Velike Lašče za leto 2011, prejela dva predloga za podelitev
priznanja Občine Velike Lašče (Milka Debeljak in Joţe Centa) in dva predloga za častnega občana
Občine Velike Lašče (Milan Tekavec in Darinka Grmek Štrukelj). Komisija je prispele predloge
obravnavala na svoji seji. Predsednica komisije je povedala, da se na seji občinskega sveta glasuje o
podelitvi enega častnega občanstva in dveh priznanj Občine Velike Lašče. Predlog komisije je bil, da
se glasuje tajno.
Glasovanje o predlogu komisije, da se opravi tajno glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov,
PROTI – Joško Ahec, Rudi Rupar
Ţupan je predlagal volilno komisijo v sestavi: Joško Ahec, Polona Cvelbar in Rok Borštnik.
Predlagana volilna komisija je bila soglasno potrjena. Opravilo se je tajno glasovanje.
Član volilne komisije Rok Borštnik je poročal, da je bilo za častno občanstvo oddanih 12
glasovnic, od katerih je bila ena glasovnica prazna, Darinka Grmek Štrukelj je dobila 2 glasova, Milan
Tekavec pa 9 glasov.
Tudi za občinsko priznanje je bilo oddanih 12 glasovnic, od katerih je bila ena prazna. Sicer pa
sta oba predloga prejela po 11 glasov.
Predlog sklepa:
Častno občanstvo Občine Velike Lašče v letu 2011 se podeli Milanu Tekavcu.
Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2011 se podeli Milki Debeljak.
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2011 se podeli Joţetu Centi.
Sklepi so sprejeti.
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Ad 4. Imenovanje člana sveta JZ Zdravstveni dom dr. Janeza Oraţma Ribnica
Ţupan je v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije zaradi nezdruţljivosti
funkcije ţupana s funkcijo člana sveta javnega zavoda podal odstopno izjavo s funkcije člana sveta
Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oraţma Ribnica. Kot članico sveta zavoda je predlagal
Veroniko Vasič. Razprave ni bilo, zato je ţupan predlagal glasovanje.
Predlog sklepa:
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza
Oraţma Ribnica se razreši: Anton Zakrajšek, Mala Slevica 36, Velike Lašče.
Kot predstavnika Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza
Oraţma Ribnica se imenuje: Veronika Vasič, Prhajevo 1, Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Franci Debeljak je povedal, da je pred časom dal pobudo za prekategorizacijo sedanje gozdne
ceste Ulaka – Velika Slevica v javno pot. Zanima ga kako dolgo bo to trajalo.
Ţupan je povedal, da je načeloma proti temu, da bi se gozdne ceste prekategorizirale v javne poti, ker
imamo tudi sredstva, ki so namenjena gozdnim cestam. Včasih so bile gozdne ceste v oskrbi
gozdarjev, zdaj jih bo lahko urejala tudi občina. Povedal je, da je naslednji dan po pobudi dal javno
naročilo, da se ta cesta (v sklopu sredstev, ki jih imamo preko občine) posanira. Sama
prekategorizacija ceste pa še ni dana v proceduro – pobudo je treba najprej posredovati odboru za
komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Jerica Tomšič Lušin je ob tem povedala, da je za
prekategorizacijo cest potrebno spremeniti Odlok o kategorizaciji občinskih cest, za kar pa
potrebujemo soglasje Direkcije RS za ceste.
Joško Ahec je vprašal koliko otrok je bilo vpisanih v vrtec, koliko je bilo sprejetih in koliko jih
je na čakalni listi.
Tatjana Devjak je povedala, da je do 31.3.2011 (do konca prijavnega roka) prispelo 73 vlog. Sprejeti
otroci iz naše občine so: - v 1. starostni skupini 34 otrok,
- v 2. starostni skupini 10 otrok (vsi otroci iz naše občine).
Na čakalnem seznamu je 10 otrok iz naše občine (za sprejem od decembra 2011 dalje) in 14 otrok iz
drugih občin (za 1. starostno skupino) ter 5 otrok iz drugih občin (za 2. starostno skupino).
Rudolf Rupar je v zapisniku odbora za druţbene dejavnosti opazil, da je odbor sprejel dva
sklepa (med drugim glede ekskurzije). Zanima ga ali mora to občinski svet še sprejeti ali ţe velja.
Tatjana Devjak je povedala, da je to predlog odbora za druţbene dejavnosti, ker je dobro, da se
druţimo formalno in neformalno. Vsi predlogi in pobude so dobrodošli. Ţupan je povedal, da naj se
predlogi za strokovno ekskurzijo zbirajo do občinskega praznika. Povedal je še, da bodo svetniki do
občinskega praznika dobili tudi nove embleme (občinske priponke).
Rok Borštnik je imel vprašanje v zvezi z ustanovitvijo krajevnih odborov. Glede na to, da je
od volitev minilo ţe sedem mesecev in da je ţupan v skladu z novim odlokom dolţan krajevne odbore
sklicati v roku enega leta, ga je zanimalo, kdaj bodo krajevni odbori sklicani.
Ţupan mu je pojasnil, da je bilo pet krajevnih odborov ţe sklicanih. Še pet jih je potrebno in upa, da
mu bo uspelo do občinskega praznika.
Rudolf Rupar je povedal, da je v uradnem glasilu, kjer je bil objavljen Odlok o krajevnih
odborih, prišlo do napake, saj sta bili pri krajevnem odboru Karlovica izpuščeni dve naselji: Poznikovo
in Plosovo.
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Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da je prišlo do napake pri oblikovanju glasila in da bo v naslednjem
občinskem glasilu objavljen popravek.
Matjaţ Gruden je spraševal kako je z mostom – nadvozom čez ţelezniško progo v Retjah.
Ţupan je povedal, da smo v postopku razpisa za projektiranje. Da pa bo potrebno sklicati sestanek, kjer
se bo doreklo.
Rok Borštnik je opozoril, da se je krajevni odbor strinjal, da se zapre makadamski prehod čez
progo, ampak šele po tem, ko bo zagotovljen alternativni prehod. Trenutno stanje pa je tako, da je ta
prehod zaprt ţe štiri mesece, nadomestnega pa še ni.
Ţupan je rekel, da bomo urgirali, da bodo to popravili.
Matjaţa Grudna je zanimalo če je kakšna varianta ţelezniškega prehoda brez zapornic, samo
z lučkami ali ne.
Ţupan je povedal, da take variante ni.
Tina Jaklič je povedala, da bo v soboto potekala vseslovenska mladinska akcija s projektom
Mlade face. Gre za projekt s katerim ţelijo mlade vzpodbuditi k dobrodelnosti, večji prepoznavnosti.
Za sodelovanje se je odločilo tudi mladinsko društvo Vrt. Tako bodo v soboto od 9.00 ure naprej na
šolskem igrišču prali avtomobile.
Anton Benjamin Strah je povedal, da je bil sklep krajevnega odbora Retje, da se lahko zapre
ţelezniški prehod spodaj, ko se bo odprl nov most.
Rudolf Rupar je povedal, da bo v soboto na Turjaku tekmovanje v gasilsko športnih
disciplinah, ki se ga bo udeleţilo okoli 600 gasilcev iz treh občin: Škofljica, Ig in Velike Lašče.
Svetniki so lepo povabljeni, da pridejo pogledat gasilce.
Ad 6. Poročilo ţupana
Ţupan je omenil, da se pribliţuje občinski praznik Občine Velike Lašče, ob katerem bo prišlo
do odkritja kipa Primoţa Trubarja. S tem se bo simbolično otvoril park v Velikih Laščah.
Podţupanja Tatjana Devjak se je javno zahvalila vsem, ki so se udeleţili izleta v Švico, v
pobrateno občino Lützelflüh, za prijetno druţbo in dobro predstavljanje naše občine v tujini. Zahvali se
je pridruţil tudi ţupan Anton Zakrajšek.
Ţupan je omenil velik uspeh in projekt občine – širokopasovno omreţje. Na voljo sta dva
ponudnika storitev in sicer Telekom in Amis. Delajo se ţe prvi hišni priključki.
Ţupan je povedal, da se razmišlja, da bi zbirni center za odpadke umestili v obrtno cono Ločica
pri Turjaku, namesto na Rašico, saj je tam občina lastnica zemljišč.
Seja je bila zaključena ob 21.00.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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