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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
12. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 10. julija
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, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Jože PIRMAN
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, 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 je na seji prisotnih enajst svetnikov, eden pa se je opravičil.
Potrditev zapisnika 11. redne seje.
Z desetimi glasovi ZA (eden od svetnikov ni glasoval) je bil potrjen zapisnik 11.
redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 5. izredne seje.
Z enajstimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 5. izredne seje.
Potrditev zapisnika 5. dopisne seje.
Z enajstimi glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 5. dopisne seje.
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Z enajstimi glasovi ZA je bil potrjen naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
Odprodaja garsonjere v Ankaranu.
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 2094/11 k.o. Velike Lašče)
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Poročilo župana
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o delu odbora za družbene dejavnosti. Poleg
problematike, ki jo je potem občinski svet obravnaval na 5. izredni seji, je odbor obravnaval
tudi pritožbe na razdelitev sredstev za sofinanciranje programov društev.
Mag. Marko Žužek je poročal o opravljenem pregledu nadzornega odbora, ki je
pregledal županovo polletno poročilo o izvrševanju proračuna. Nadzorni odbor je v poročilu
predstavil nekatere ugotovitve in podal priporočilo o sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
Javnega zavoda Trubarjevi kraji iz občinskega proračuna.
Ad 2. Odprodaja garsonjere v Ankaranu.
Župan je povedal, da je Osnovna šola Primoža Trubarja iz sredstev plač zaposlenih
leta 1990 kupila garsonjero v Ankaranu. Na podlagi Zakona o zavodih je garsonjera postala
last Občine Velike Lašče. Ko so zaposleni v OŠ izvedeli, da je lastnik garsonjere občina, so
prek odvetnice zahtevali, da se v primeru prodaje vlagateljem poplača njihov vložek. Na
podlagi uradne cenitve naj bi občina objavila javni poziv za odprodajo nepremičnine.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Tatjana Devjak, Anton Benjamin Strah, Sonja Ratej
Pirkovič in Andrej Kraševec.
Predlog sklepa: Odproda se garsonjera v Ankaranu, parc. št. 282/3 k.o. Ankaran, št.
etažne lastnine 19.E, osnovni vložek 241, podvložek 241/19 v izmeri 26 m2.. Iz prejete
kupnine se poplačajo revalorizirani vložki takrat zaposlenim delavcem. Njihov skupni
vložek je takrat znašal 382.689,30 din, revaloriziran skupni znesek, povečan za 1 %
letne obrestne mere na dan 1. 7. 2008, pa znaša 35.195,15 EUR.
Navzočih: 11
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 2094/11 k.o. Velike Lašče)
Župan je pojasnil, da lastnica parcele št. 1555/5 (354 m2) k.o. Ulaka, po kateri poteka
javna pot Male Lašče – Pušče, pogojuje menjavo parcele z parcelama št. 851/9 (193 m2) in
2094/11 (50 m2) obe k.o. Velike Lašče (v naselju Dolnje Retje).
V razpravi so sodelovali Jakob Jaklič, Tatjana Devjak, Matjaž Gruden, Anton
Benjamin Strah in Ladka Deterding.
Predlog sklepa: Na parceli št. 2094/11 k.o. Velike Lašče, pot v izmeri 50 m2 se ukine
javno dobro. Parcela postane last Občine Velike Lašče. Občina z menjalno pogodbo
zamenja parceli št. 851/9 (193 m2) in 2094/11 (50 m2) obe k.o. Velike Lašče za parcelo
št. 1555/5 (354 m2) k.o. Ulaka.
Navzočih: 11
ZA: 9
PROTI: 2
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Velike Lašče za leto 2008
Župan je kratko predstavil polletno poročilo o izvrševanju proračuna. Ker je večina
investicij v teku, je % realizacije na odhodkovni strani proračuna pri investicijah majhen.
Predvideno spremembo proračuna skupaj s spremembo načrta razvojnih programov za
letošnje leto bo župan glede na potek investicij in porabe na ostalih proračunskih postavkah
predlagal na septembrski seji.
Franci Modic je vprašal, zakaj ni nič porabljenih sredstev za delovanje gasilske zveze
in PGD. Župan je pojasnil, da je pogoj za nakazilo sredstev podpis pogodbe o sofinanciranju
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dejavnosti gasilske zveze in PGD. Podpis predlagane pogodbe so gasilci v preteklem letu
zavrnili. Župan je na vprašanje Polone Cvelbar podrobneje naštel vse letošnje odhodke iz
proračunske postavke 0408 Pravno zastopanje občine, svetovanje, drugi stroški.
Ad 5. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Anton Benjamin Strah je opozoril na problematiko črnih odlagališč odpadkov v
občini. Ali bi bilo možno problem rešiti s posebnim programom, odlokom…?
Župan je povedal, da bi bilo smiselno urediti zbirališča za kosovne odpadke na
območju občine, vendar bi morala biti ograjena in imeti osebo, ki bi po določenem urniku
sprejemala kosovne odpadke. Franci Debeljak je povedal, da v občini Ribnica zabojnik za
kosovne odpadke kroži po naseljih v občini.
Polona Cvelbar je vprašala, če je kaj novega v zvezi z gradnjo doma za ostarele na
Karlovici. Župan je povedal, da je ponovno objavljen razpis za podelitev koncesij, na katerega
bi se lahko prijavili. Po informacijah, ki jih ima, bi imeli veliko več možnosti za pridobitev
koncesije, če bi bila predvidena lokacija doma v Turjaku.
Matjaž Gruden je opozoril na problem zasedenosti glasbene šole v Velikih Laščah.
Zaradi omejitve vpisa je Glasbena šola Ribnica za vpis v pripravnico v Velikih Laščah
zavrnila eno generacijo otrok. Župan je poudaril, da bo občina naredila vse, kar je v njeni
pristojnosti.
Tatjana Devjak je pojasnila, da občina pripravlja dopis na Ministrstvo za šolstvo, da
pa so ji na ministrstvu že pred leti jasno povedali, da bi bil povečan vpis možen, če bi se
vpisovalo več otrok za pouk pihal in trobil.
Matjaž Gruden je vprašal, kaj se zatika pri realizaciji predvidene investicije
rekonstrukcije križišča za Jakičevo na glavni cesti. Župan je pojasnil, da investicijo vodi
Direkcija za ceste RS.
Joško Ahec je vprašal, zakaj med investicije na glavni cesti ni uvrščena tudi ureditev
križišča v Turjaku. Župan je povedal, da te investicije ni v državnem proračunu, pač pa je iz
državnega proračuna predvideno sofinanciranje gradnje hodnika za pešce v Turjaku.
Andrej Kraševec je vprašal, zakaj se vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
ne vodi prek proračuna. Tajnica občine je pojasnila, da se pretežni del sredstev iz tega naslova
nakazuje direktno upravičencem, predvidoma pa bo del sredstev tudi prihodek proračuna, saj
je gradnja telekomunikacijskega omrežja na območju nekdanje KS Rob potekala delno tudi s
sredstvi KS oz. občine. Za ta del sredstev je upravičenec do vračila občina, sredstva pa je
potrebno namensko porabiti za gradnjo komunalne infrastrukture na tem območju.
Anton Benjamin Strah se je v imenu svetniške skupine SDS zahvalil županu za
njegov prispevek pri izvedbi državne proslave ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva. Polona
Cvelbar se je pridružila zahvali in se hkrati zahvalila tudi podžupanji za njen prispevek.
Tatjana Devjak je povedala, da je bil župan pri tem projektu zelo uspešen, da pa je
seveda zelo pomembno skupno delo. Na koncu se je župan vsem sodelujočim zahvalil za
organizacijo teh prireditev. Naleteli so na hude težave zaradi vremena, potrebnega je bilo
veliko prostovoljnega dela.
Ad 6. Poročilo župana
Župan Anton Zakrajšek je poročal, da ga je odvetnik družine Auersperg obvestil, da je
zapuščinska razprava zaključena in ni ovir za nakup zemljišč za poslovno cono Ločica.
Svetnike je seznanil s sestankom, ki ga je imel na Mestni občini Ljubljana glede
organizacije zdravstvene službe v občini. Mestna občina Ljubljana je ponovno določila rok,
naj bi se splošna medicina in patronažna služba v Velikih Laščah do 1. 1. 2009 izločili iz
Zdravstvenega doma Ljubljana. Potrebno bo razmisliti o ponovitvi razpisa za koncesijo ali se
pridružiti drugemu zdravstvenemu domu (Ribnica).
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Župan je svetnike še povabil na 15. Tabor Slovencev po svetu, ki bo v soboto, 12.
julija potekal v Velikih Laščah in na gradu Turjak in na kulturni večer, ki bo med drugim
posvečen tudi obletnici rojstva Primoža Trubarja in bo 2. avgusta na Kredarici.

Seja je bila končana ob 20.30.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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