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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
23. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v četrtek, 13. maja 2010
ob 19. 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, France MODIC, Sonja RATEJ PIRKOVIČ, Anton Benjamin STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: Jože PIRMAN
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: mag. Marko Žužek – predsednik nadzornega odbora, Majda Kovačič
Cimperman – predsednica sveta JZ OŠ (do točke 3), Irena Komatar - Axis d.o.o. (pri točki 2),
mag. Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Roman Struna – občinska uprava, Niko Samsa
- kabelska TV Velike Lašče, predstavnica Radia Zeleni val in Marko Modrej - Radio Urban.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna, saj je na začetku seje prisotnih enajst svetnikov.
Potrditev zapisnika 22. redne seje.
Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno
potrjen.
Župan je predlagal, da se v vabilu predlagana točka 5. Odlok o kategorizaciji občinskih
javnih cest obravnava kot točka 2, naslednje točke pa se ustrezno preštevilčijo. Pred točko
pobude, vprašanja in predlogi svetnikov pa se uvrsti še dodatno točko 8. Reševanje prostorske
problematike na področju predšolske vzgoje.

Z enajstimi glasovi ZA je bil soglasno potrjen naslednji dnevni red.
1. Poročilo odborov
2. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest – prva obravnava
3. Soglasje ustanovitelja k oceni delovne uspešnosti ravnateljice OŠ
4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2010
5. Imenovanje občinske volilne komisije
6. Postavitev avtomatske meteorološke postaje Velike Lašče
7. Vloga za oprostitev plačila NUSZ
8. Reševanje prostorske problematike na področju predšolske vzgoje
9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
10. Poročilo župana
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Ad 1. Poročilo odborov
Dr. Tatjana Devjak je poročala o sejah odbora za družbene dejavnosti (redna in
izredna). Odbor je obravnaval prispele prijave na razpis za sofinanciranje prireditev in
programov društev na področju športa, kulture in ostalih društev in organizacij. Večino ostalih
zadev, ki so bile še obravnavane na odboru, bo obravnaval tudi občinski svet pri naslednjih
točkah, zato bo o stališčih odbora poročala pri posameznih točkah.
Jakob Jaklič je poročal o seji odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem. Odbor
je obravnaval prispele vloge društev za sofinanciranje prireditev in programov na področju
kmetijstva in turizma.
Joško Ahec je poročal o seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.
Odbor je med drugim podprl ureditev in prestavitev avtobusnega postajališča za smer proti
Ljubljani k novemu parkirišču v Velikih Laščah. Odbor je tudi podprl predlog farnih
ključarjev, da se na parkirišču ponovno postavi evharistični križ, ki je bil tam postavljen v
obdobju med obema vojnama in po drugi svetovni vojni porušen. Križ naj se po mnenju
odbora postavi nazaj tudi v Turjaku.
Ladka Deterding je povedala, da se je pred 23. sejo sestala tudi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja tudi funkcijo komisije za priznanja. O
delu komisije bo poročala pri naslednjih točkah.
Župan Anton Zakrajšek je člane občinskega sveta seznanil tudi z zapisnikom sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Člani sveta so ponovno predlagali uvedbo
enosmerne ulice mimo osnovne šole, vrtca in stanovanjskih blokov. Župan je povedal, da bo
občinska uprava preučila, kako je možno to narediti.
Sledila je razprava po poročilih.
Matjaž Gruden je vprašal, ali bo evharistični križ na parkirišču kot stalna ali začasna
postavitev. Sonja Ratej Prikovič pa je vprašala, ali bo križ osvetljen z lučkami, kot je to
opazila ponekod drugod. Župan je povedal, da naj bi bil postavljen za stalno. To naj bi bil
lesen križ, velikosti približno 5 m, ki bo postavljen z donatorskimi sredstvi. Že ob odkupu
zemljišča ob pokopališču od župnije Velike Lašče je bilo dogovorjeno, da se bo ob ureditvi
parkirišča postavil nazaj križ.
Dr. Tatjana Devjak je prisotne še enkrat spomnila na načrtovano strokovno ekskurzijo
v Bohinj na pobudo odbora za družbene dejavnosti.

Ad 2. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest – prva obravnava
Irena Komatar je v imenu pripravljavca odloka družbe Axis d.o.o. predstavila gradivo.
S prenovo kategorizacije se je v celoti preverila skladnost vodenja evidenc o kategoriziranih
odsekih v odloku, BCP in digitalni osi cest. S čistopisom predloga novega odloka se
odpravljajo vse napake in pomanjkljivosti, na katere občino opozarja DRSC. V novem odloku
je tudi upoštevana uskladitev mejnih odsekov s sosednjimi občinami ter uskladitev dvojne
kategorizacije na istih cestah oz. delih cest z Zavodom za gozdove Slovenije. Po prvi
obravnavi na občinskem svetu bo potrebno pred sprejemom na občinskem svetu pridobiti še
soglasje Direkcije RS za ceste k odloku. Nato se bodo podatki ažurirali v zbirnem katastru.
Jakob Jaklič in dr. Tatjana Devjak sta predlagala, da bi se lokalno cesto Turjak –
Grosuplje prekategoriziralo v državno cesto.
Polona Cvelbar je vprašala, kako je z lastništvom cest. Župan Anton Zakrajšek je
povedal, da ceste pogosto potekajo po zasebnih zemljiščih. Velik strošek je že geodetska
odmera cest. V nekaterih občinah zato tudi občani sofinancirajo asfaltiranje javnih poti na
odsekih, ki potekajo po zasebnih zemljiščih.
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Predlog sklepa:
Potrdi se odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v prvi obravnavi. Po prejetem
soglasju s strani DRSC bo občinski svet odlok obravnaval v drugi obravnavi.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Soglasje ustanovitelja k oceni delovne uspešnosti ravnateljice OŠ
Majda Kovačič Cimperman, predsednica sveta Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče je predstavila način ocenjevanja ravnatelja. Svet OŠ Primoža Trubarja je na seji
dne 25. 2. 2010 ocenjeval delovno uspešnost ravnateljice v letu 2009 in sprejel ugotovitveni
sklep, da je ravnateljica dosegla 59% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost.
Sonja Ratej Pirkovič je pripomnila, da je več stroškov in dela z izdelavo ocene kot je
višina delovne uspešnosti (ki se trenutno zaradi recesije ne izplačuje). Marko Žužek je še
pripomnil, da občinski svet ravnatelja ne ocenjuje, pač pa daje soglasje k oceni.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče mag. Metode Kolar za ocenjevalno obdobje od
01.01.2009 do 31.12.2009.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 4. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2010
Ladka Deterding, predsednica komisije za priznanja je predstavila prispele predloge za
podelitev priznanj v letu 2010 in sicer:
Častni občan Občine Velike Lašče
1. Dr. Darinka Grmek Štrukelj (predlagatelj Andrej Kraševec)
2. Bogomir Samsa (predlagatelja KUD Primož Trubar,Gasilska zveza Velike Lašče)
Priznanje Občine Velike Lašče
1. Društvo upokojencev Velike Lašče (predlagatelj Slovenska demokratska stranka, OO Velike Lašče)
2. Manfred Deterding (predlagatelj Slovenska demokratska stranka, OO Velike Lašče)
3. Janez Gruden (predlagatelji Andrej Kraševec,Polona Cvelbar,Sonja Ratej Pirkovič)
Komisija je predlagala izvedbo tajnega glasovanja. Na predlog župana je bila soglasno
z enajstimi glasovi ZA imenovana komisija za izvedbo tajnega glasovanja v sestavi Jakob
Jaklič, Franc Debeljak in Andrej Kraševec.
Sledilo je tajno glasovanje. Rezultati glasovanja so naslednji. Od možnih 11 glasov so
posamezni predlogi dobili naslednje število glasov.
Priznanje Občine Velike Lašče:
- Društvo upokojencev Velike Lašče
- Manfred Deterding
- Janez Gruden

7 glasov
7 glasov
5 glasov

Častno občanstvo
- Bogomir Samsa
- dr. Darinka Grmek Štrukelj

10 glasov
1 glas
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Sklep: V letu 2010 se Priznanje Občine Velike Lašče podeli Društvu upokojencev Velike
Lašče in Manfredu Deterdingu. Častno občanstvo se podeli Bogomirju Samsi.

Ad 5. Imenovanje občinske volilne komisije
Župan Anton Zakrajšek je pojasnil, kdo je lahko imenovan v občinsko volilno
komisijo, Ladka Deterding pa je povedala, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja prejela ravno toliko predlogov, kot se imenuje članov v komisijo.
Predlog sklepa:
V Občinsko volilno komisijo Občine Velike Lašče se imenujejo:
za predsednika:
Bogomir Samsa, let. roj. 1930, stanujoč Dolnje Retje 18, 1315 Velike Lašče
za namestnika predsednika:
Irma Kirin Zakrajšek, let. roj. 1964, stanujoča Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče
za člana:
Majda Novak, let. roj. 1963, stanujoča Hlebče 5, 1315 Velike Lašče
za namestnika člana:
Janez Jani Kraševec, let. roj. 1974, stanujoč Selo pri Robu 14, 1314 Rob
za člana:
Marjan Cimperman, let. roj. 1963, stanujoč Vrh 3, 1314 Rob
za namestnika člana:
Urša Modic, let. roj. 1973, stanujoča Male Lašče 7a, 1315 Velike Lašče
za člana:
Manfred Deterding, let. roj. 1950, stanujoč Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče
za namestnika člana:
Miriam Lavrič, let. roj. 1983, stanujoča Dvorska vas 14a, 1315 Velike Lašče
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta. Ta sklep se objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati osmi dan po objavi.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.

Ad 6. Postavitev avtomatske meteorološke postaje Velike Lašče
Iz MOP, Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo so na Občino Velike Lašče
naslovili vlogo za postavitev avtomatske meteorološke postaje Velike Lašče. Po ogledu terena
predlagajo kot najbolj ustrezno lokacijo postavitev postaje na delu parcele št. 2093/15 k.o.
Velike Lašče, javno dobro, ki v naravi predstavlja opuščeno javno pot. Predlog sta predstavila
župan Anton Zakrajšek in Jerica Tomšič Lušin.
Predlog sklepa:
Občinski svet se strinja s postavitvijo avtomatske meteorološke postaje na delu parcele
št. 2093/15 k.o. Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
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Ad 7. Vloga za oprostitev plačila NUSZ
Zaradi bivanja v domu za starejše in nezmožnosti plačevanja nadomestila je na občino
prispela vloga za oprostitev o kateri v skladu z 21. členom Odloka o nadomestilu za uporabo
stavnih zemljišč odloča občinski svet.
Predlog sklepa:
Občinski svet se strinja z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
zavezancu Marolt Francetu, Mala Slevica 23, Velike Lašče.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 8. Reševanje prostorske problematike na področju predšolske vzgoje
Župan Anton Zakrajšek je povedal, da bi bilo zaradi velikega vpisa otrok v vrtec v
primeru, da se otrok ne odkloni, potrebno zagotoviti še prostor za dva dodatna oddelka – I.
starostno skupino in kombiniran oddelek.
Dr. Tatjana Devjak je predstavila dosedanje iskanje primernega prostora na različnih
lokacijah (Velike Lašče, Rob, Turjak, Karlovica). Ugotovljeno je bilo, da bi bilo edino na
bivši podružnični šoli Karlovica možno zagotoviti dovolj prostora za ureditev dveh igralnic.
Prednost te lokacije je tudi v tem, da so prostori v pritličju (ker gre za I. st. skupino) in da je
na voljo dovolj zunanjih površin, ki bi jih lahko uporabljali otroci.
Polona Cvelbar je vprašala kako je z lastništvom stavbe. Župan je povedal, da je
lastnik parcele LAVE d.o.o., Občina Velike Lašče pa je 50% lastnik družbe LAVE d.o.o. V
nadaljnji razpravi so sodelovali še Anton Benjamin Strah, Sonja Ratej Pirkovič in Matjaž
Gruden.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme sklep, da se za potrebe vrtca – za dva oddelka, začasno preuredi
prostore v bivši PŠ Karlovica in se jih na novo opremi.
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Župan je predstavil še problematiko gradnje novega vrtca na Turjaku. Občinski svet je
na 19. seji dne 24.9.2009 sprejel sklep o nadaljnji strategiji razvoja otroškega varstva v
Občini Velike Lašče in s tem sprejel načrt izgradnje novega objekta za potrebe otroškega
varstva na lokaciji v centru Turjaka (parc. št. 3/1 k.o. Turjak). Zaradi težav pri pridobivanju
soglasij za gradnjo objekta na omenjeni lokaciji, predvsem od Direkcije za ceste je potrebno
poiskati novo lokacijo za gradnjo. Glede na dejstvo, da je pri ocenjevanju lokacij dobila drugo
mesto lokacija pri igrišču podružnične šole na Turjaku (ocenjena je bila kot dražja varianta od
prve), je župan predlagal, da se za izgradnjo objekta za potrebe vrtca in hkrati za potrebe
podružnične šole predvidi ta lokacija. Taka naj bi bila tudi želja krajanov.
Joško Ahec je povedal, da podpira lokacijo, dr. Tatjana Devjak pa je dodala, da po
usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za šolstvo in šport tudi s tega vidika ni več ovir za
gradnjo.
Predlog sklepa:
Občinski svet sprejme sklep, da se gradnja objekta za potrebe vrtca in hkrati za potrebe
podružnične šole predvidi na lokaciji pri igrišču podružnične šole na Turjaku. Župan
naj do naslednje pripravi poročilo, ali je gradnja na tej lokaciji možna glede na odkup
zemljišča in kako bi se zagotovil dostop do novega objekta.
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PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Ad 9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Polona Cvelbar je vprašala, zakaj gradnja odprtega širokopasovnega omrežja mimo
Malih Lašč kar stoji. Župan je pojasnil, da ima izvajalec nekaj problemov s podizvajalci,
zaradi hude zime pa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo občini podaljšalo
rok izvedbe za tri mesece. Tudi ostale občine, vključene v ta projekt, imajo težave, ki se
počasi odpravljajo.
Dr. Tatjana Devjak je vprašala, kaj je z gradnjo omrežja v ostalih naseljih v občini,
ki niso vključena v ta projekt. Župan Anton Zakrajšek je pojasnil, da naj bi Telekom začel z
gradnjo centrale v Turjaku in z izgradnjo omrežja na Velikem Ločniku. Zaradi težav z
izražanjem komercialnega interesa Telekoma je iz projekta izpadlo kar nekaj naselij. V
prihodnje bi se zaradi predvidenih sprememb novih razpisov za ta naselja lahko še javili oz.
priključili kakšni drugi občini.
Andrej Kraševec je pripomnil, da je vse preveč zavito v meglo. Kdaj bodo
širokopasovno omrežje lahko uprabljali?
Matjaž Gruden je svetnike seznanil s kandidaturo JZ Trubarjevi kraji na javni razpis za
sofinanciranje izobraževanja odraslih. Izkazalo se je, da se je v času od ustanovitve javnega
zavoda spremenila klasifikacija dejavnosti, zato bi bilo potrebno v registraciji dejavnosti
zavoda dodati še tri alinee:
- 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
Predlog sklepa:
V registracijo dejavnosti JZ Trubarjevi kraji se dodajo še naslednje dejavnosti:
- 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti

- 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
PRISOTNIH: 11
ZA: 11
PROTI: /
SKLEP JE SPREJET.
Jakob Jaklič je vprašal, kaj je novega glede novega občinskega prostorskega načrta.
Župan je obljubil poročilo na eni prihodnjih sej.
Sonja Ratej Pirkovič je glede uvajanja enosmernih ulic pripomnila, da je vsak dan
zjutraj neprevozna Šolska ulica zaradi voznikov (vedno istih) v nasprotno smer.
Vprašala je še, kaj je z gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Velikih Laščah glede na
gradnjo MČN za vrtec. Župan Anton Zakrajšek je pojasnil, da bo po vsej verjetnosti potrebno
poiskati še kakšno varianto glede lokacije čistilne naprave v Velikih Laščah zaradi
spremenjenih okoljskih predpisov.
Franci Modic je vprašal, kdaj bo v planu rekonstrukcija vodovoda na Javorškovi cesti
v dolžini 200 m, s katero bi se zagotovila normalna vodooskrba v Malih Laščah.
Andrej Kraševec je vprašal, kaj bo z objektom podružnične OŠ na Karlovici v
prihodnje, saj naj bi bila tam dva oddelka vrtca samo začasno, do izgradnje novega vrtca v
Turjaku. Župan je povedal, da je glede objekta in parcele v prihodnje več različnih idej.
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Ad 10. Poročilo župana
Župan Anton Zakrajšek je poročal o izvajanju investicij. Ob ureditvi parkirišča in
parka pri pokopališču naj bi se tja preselila tudi avtobusna postaja v smeri proti Ljubljani.
Gradbena dela so v zaključni fazi, potem pa bo sledila še zasaditev s cipresami ob
pokopališkem zidu in z gabri ob parkirišču.
Župan je še odgovoril na vprašanje s prejšnje seje. Pošta v Turjaku predvideva širitev,
če bo za to zagotovljen prostor.

Seja je bila končana ob 21.40.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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