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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
18. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v torek, 14. maja 2013 ob 17.00 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, Tina JAKLIČ, Janez
LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Veronika VASIČ – predstavnica občinske
uprave, Tanja URŠIČ – predstavnica občinske uprave, Marko ZAKRAJŠEK – koncesionar za
pokopališko dejavnost, Marko BELAJ – koncesionar za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak,
predstavnik Radia Zeleni val, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical in vodil župan Anton Zakrajšek.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 11 svetnikov. Svetnik Rok Borštnik se je opravičil. Občinski svet je sklepčen.
Župan je povedal, da smo nekoliko spremenili sistem vabil. Predstavniki Ministrstva za notranje
zadeve so nam svetovali, da se potrditev zapisnika prejšnje seje vodi pod dnevni red, tako da bomo
slednje upoštevali.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in zapisnika 5. dopisne seje
2. Poročilo odborov
3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2012 in plan dela za leto 2013
4. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2012, plan
dela za leto 2013
5. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2013
7. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
9. Poročilo župana
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Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in zapisnika 5. dopisne seje
Na zapisnik 17. redne seje in na zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta nismo prejeli nobene
pripombe, zato je župan predlagal potrditev obeh zapisnikov.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Zapisnika sta potrjena.
__________________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo odborov
Župan je povedal, da so se pred 18. redno sejo sestali odbor za komunalo, varstvo okolja in
urejanje prostora, odbor za družbene dejavnosti in komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Predsednike odborov in komisije je župan prosil za kratko poročanje.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so imeli sejo 7. maja. Seje so se udeležili vsi
člani odbora. Obravnavali so šest točk dnevnega reda, njihova vsebina pa je razvidna iz zapisnika seje
komisije.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se vsi člani odbora na seji sestali 7.
maja. Obravnavali so peti točk dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednica komisije Ladka Deterding je povedala, da so se člani komisije sestali 13. maja in
da bo o vsebini seje poročala pri 6. točki dnevnega reda.
Mag. Polona Cvelbar je pri zapisniku 12. seje odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora
opazila predlog podjetja Skarpa za izgradnjo opornega zidu. Opozorila je, da je tudi Skarpa gradbeno
podjetje in da ne morejo sami sebi izdati računa. Župan je pojasnil, da je s strani podjetja Skarpa res
prišla pobuda za postavitev opornega zidu, da bomo v zvezi s tem pridobili več ponudb in izbrali
najugodnejšo. Če bo Skarpa cenovno najugodnejši, bo izbrano to podjetje. Pri tem ni sporno, da je
najemnik gostinskega lokala.
Antona Benjamina Straha je zanimalo kako velika investicija bo to. Župan je odgovoril, da še ne
vemo, ker še nismo prejeli popisa del.
Janez Lukančič je vprašal ali je sploh dovoljena postavitev opornega zidu v naselju ob cesti. Župan je
pojasnil, da bo ob cesti postavljen pločnik, potem pa oporni zid. Povedal je še, da podpira vsako idejo,
ki izboljša prometno varnost.
Rudolf Rupar je pri zapisniku odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora opazil, da so pri
določitvi asfaltiranja navedena samo dva kraja Polzelo in Hrastinjaki, ne pa relacija. Kaj to pomeni.
Župan je pojasnil, da se bo v Polzelem asfaltiralo do Žužka, v Hrastinjakih se bo saniral del, kjer se je
zamenjala voda.
__________________________________________________________________________________
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Ad 3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2012 in plan dela za leto
2013
Predstavnik koncesionarja, Marko Zakrajšek, je pri realizaciji za leto 2012 opozoril na
investicijo na pokopališču Velike Lašče. Planirana je bila obnova obzidja in del obzidja je bil res
obnovljen. V letu 2012 je bila v planu tudi zaščita betonske vezi, ki je na obzidju, vendar je za to
investicijo zmanjkalo približno 50% sredstev. Zato je bil ta del investicije preložen na leto 2013.
Manjše investicije, predvsem nakup inventarjev, so bile tudi na pokopališču Turjak in Rob. Nekaj
manjših investicij je bilo po opravljeni zasteklitvi, tudi na pokopališču v Velikih Laščah.
Glede plana za leto 2013 je predstavnik koncesionarja omenil investicijo obnove vodnjaka na
pokopališču Rob, za katero je namenjenih 3159 EUR. Vendar realno zaradi neplačevanja računov, ne
bo na voljo tolikšna vsota za to investicijo. Dodatna storitev, ki so jo uvedli, je varovanje pogrebov.
Za to je prišla pobuda, saj je bilo predvsem na pokopališču Rob med pogrebnimi slovesnostmi veliko
kraj in vlomov v avtomobile. Ta storitev je mogoča na vseh treh pokopališčih.
Dr. Tatjana Devjak je vprašala kaj pomeni neplačevanje računov. Marko Zakrajšek je povedal,
da gre za kronične neplačnike grobarine. Primanjkljaja je trenutno okrog 3000 EUR. Povedal je, da bi
bila najlažja rešitev, če bi imeli z vsakim naročnikom sklenjeno pogodbo, potem bi neplačnike lahko
sankcionirali. Trenutno ima koncesionar pogodbe le s tekočimi najemniki.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2012 in plan investicij za leto 2013 za pokopališča Velike
Lašče, Rob in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 4. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodna sistema Velike Lašče in Turjak za leto
2012, plan dela za leto 2013
Koncesionar Marko Belaj je na kratko predstavil poročilo za leto 2012 in plan dela za leto
2013. Kot je povedal, njegovo poročilo zajema kaj se je delalo v tekočem letu, kakšne so bile okvare,
koliko vode se je prodalo, kakšne so bile izgube, koliko je odjemnih uporabnikov po vsakem
odjemnem mestu. Največji problemi so na vodovodnem sistemu Boštetje, ker je najstarejši cevovod
zakopan v skale. Zato so ga v prejšnjem letu kar nekajkrat sanirali. Saniran je bil tudi vodovodni
sistem Turjak, kjer so se izgube precej zmanjšale. V letošnjem letu so bile izgube okrog 20%, kar je
dober vodovod. Vodovodni sistem Velike Lašče ima izgube okrog 35%, sistem Boštetje pa čez 50%.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali to pomeni, da sistem pušča. Marko Belaj je pojasnil, da tak
sistem pušča, vendar se okvara ne najde oz. ko se jo sanira, začne puščati nekje drugje. V lanskem letu
je bilo petdeset okvar na vodovodnih omrežjih večjega premera, kar je 34% več kot leto prej.
Janeza Lukančiča je zanimalo ali se zamenja cela trasa ali ne. Marko Belaj je odgovoril, da se v
primeru ko je v krajšem času zabeleženih več okvar na istem delu, zamenja od 50 do 100 m trase in je
zadeva rešena. Taka rešitev je tudi cenejša. Omenil je še, da bo v letošnjem letu potrebno uskladiti
cene vode, v skladu z novo metodologijo cen.
Francija Debeljaka je zanimalo ali še vedno velja prekuhavanje vode v Rutah, ki je bilo
razglašeno v marcu. Marko Belaj je povedal, da izvidov še ni dobil, zato tega obvestila uradno še ni
preklical.
Tina Jaklič je opazila, da je bil pri vodovodnem sistemu Turjak v zaključnem računu 2012
prenos iz leta 2011, za leto 2013 pa tega prenosa ni bilo več. Marko Belaj je pojasnil, da za leto 2013
prenosa ni več, ker je občina subvencionirala.
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Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2012 in plan investicij za leto 2013 za vodovodna sistema
Velike Lašče in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 5. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
Veronika Vasič, članica sveta javnega zavoda, je povedala, da na četrti javni razpis, ki je bil
objavljen v mesecu marcu ponovno ni prišlo do izbire direktorja Zdravstvenega doma Ribnica. Javili
so se trije kandidati, od tega dve vlogi nista ustrezali razpisanim pogojem, en kandidat pa je bil pozvan
k dopolnitvi vloge. Ker vloge v predpisanem roku ni dopolnil, je bila tudi ta vloga izločena, tako da ni
bil izbran nihče. Na svetu zavoda je bil sprejet sklep, da se razpis za direktorja ponovi, ker pa je v.d.
direktorstvo sedanjemu v.d. direktorju dr. Petru Rusu 6. aprila poteklo, je svet zavoda sklepal, da se za
v.d. direktorja še enkrat imenuje dr. Peter Rus in sicer spet za obdobje največ enega leta. V tem času
bo potrebno ponovno speljati postopek razpisa in dobiti ustreznega kandidata.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k imenovanju Petra Rusa, dr. med., za v.d.
direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica do imenovanja direktorja, vendar
najdalj za eno leto.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v leto 2013
Župan je povedal, da je bil v občinskem glasilu objavljen razpis za podelitev priznanj Občine
Velike Lašče za leto 2012. Občinski priznanji sta dve: častni občan in priznanje občine. Župan je
besedo predal predsednici komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ladki Deterding, da
predstavi predloge, ki smo jih dobili.
Ladka Deterding je povedala, da je komisija do roka prejela tri predloge. En predlog za
podelitev častnega občanstva in dva predloga za podelitev priznanja občine. Pri pregledu predlogov je
komisija ugotovila, da predlog za podelitev častnega občanstva ne ustreza razpisnim pogojem, saj ga v
skladu s 1. odstavkom 4. člena Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče ni predlagal občan, politična
stranka, podjetje, društvo, skupnost ali druga organizacija. Zato se o tem predlogu ne bo glasovalo.
Predloga za priznanje občine pa sta bila dva in sicer za Društvo podeželskih žena, katero je predlagal
občinski odbor SDS, SLS, SNS in Nove Slovenije. Drugi predlog je bil za Prostovoljno gasilsko
društvo Dvorska vas – Mala Slevica. Predlagatelj je Gasilska zveza Velike Lašče in občinski odbori
Nove Slovenije, SDS in SLS. Komisija predlaga obravnavo teh dveh predlogov in izvedbo javnega
glasovanja glede na to, da sta dva predloga, podeljujeta pa se dve priznanji. Priznanje dobita tista dva
kandidata, ki dobita večino glasov.
Župan se je z obema predlogoma strinjal in predlagal občinskemu svetu, da ju potrdi.
Rudolfa Ruparja je zanimalo kdo je potem dal predlog za častnega občana, če to ni ne občan,
ne organizacija. Ladka Deterding je pojasnila, da je predlog vložila fizična oseba, ki ni občan Občine
Velike Lašče, ampak občan druge občine. Zato tega predloga v skladu z odlokom ne moremo
obravnavati.
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Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2013 se podeli Društvu podeželskih žena za dolgoletno
uspešno delovanje društva in promocijo Velikih Lašč.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Priznanje Občine Velike Lašče v letu 2013 se podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Dvorska vas – Mala Slevica.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Pobude, vprašanja, predlogi svetnikov
Župan je predlagal, da svetniki 8. točko dnevnega reda obravnavajo pred 7. točko glede na to,
da so bili kandidati za ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in zunanja člana sveta zavoda
povabljeni ob 18. uri.
Matjaž Gruden je povedal, da so bili 10. maja z delegacijo (novi direktor Javnega zavoda
Trubarjevi kraji Boris Zore, predstavnica občine Lidija Čop in on kot predsednik sveta zavoda) na
sestanku na Ministrstvu za kulturo glede gradu Turjak. Pogodba za najem gradu se je namreč konec
oktobra lanskega leta iztekla, aktivnosti pa še vedno potekajo (obiski, poroke). Glede na to, da
Ministrstvo za kulturo namerava dati javni razpis za določeno število gradov v Sloveniji, med njimi
tudi za grad Turjak, so nam predlagali naslednje. Pripravljeni so nam dati pogodbo za pet let (z
možnostjo podaljšanja) pod pogojem, da nam dajo grad v brezplačen najem, s tem da moramo
pokrivati tekoče stroške. Investicijski stroški pa ostanejo na ravni države. Razpis naj bi šel ven konec
maja, do takrat se moramo odločiti. Zato je prosil občinski svet, da zavzame stališče.
Župan je rekel, da se s predlagano varianto ne strinja, saj bi prinesla dodatnih 10.000 do
15.000 EUR minusa. Županov predlog je tak, kot so ga z ministrstvom dosegli lani in sicer, da grad
živi čez poletje od aprila do novembra, občina oz. zavod ga ima brezplačno v najemu, pozimi pa
stroške kurjave pokriva država. Bi bil pa tudi za varianto predlagano s strani ministrstva, ki jo je
predstavil Matjaž Gruden, če bo zavod pod novim direktorjem pripravil programe, ki bodo uspešni in
donosni.
Dr. Tatjana Devjak je predlagala, da damo novemu direktorju vsaj eno leto možnost, da ne bi
gradu zgubili za vedno in bi bil spet samo v rokah bogatašev. Od Ljubljane do Kolpe ni takega
prostora. V grad je bilo vloženega veliko dela, truda in tudi sredstev.
Matjaž Gruden je rekel, da grad lahko zapremo od novembra do marca in znižamo
temperaturo, po izračunih to pride okrog 5000 litrov, če nimamo nobene prireditve. Če imamo
pogodbo za pol leta, ne moremo dobiti nobenega investitorja. Imamo začaran krog.
Po županovem mnenju so imeli investitorji že zdaj (v času trajanja najemne pogodbe) časa pet
let, pa jih ni bilo. Kot izvršitelj proračuna pa ne bo podpisal pogodbe pod takimi pogoji, pa tudi
nobenih izračunov nimamo.
Rudolfa Ruparja je zanimalo koliko je občina že vložila v grad. Župan je odgovoril, da je
občina vložila samo v opremo.
Župan se je strinjal, da poskušamo še vsaj eno leto ohranit status quo in z ministrstvom
podpisat takšno pogodbo kot smo jo imeli lani.
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Rudolf Rupar je povedal, da je bila prejšnji mesec vsakoletna čistilna akcija. Občutek je imel,
da je bila letos slabo organizirana in ni potekala tako kot leto prej. Zanimalo ga je, kaj je šlo narobe.
Župan je pojasnil, da je bila čistilna akcija tudi letos. V naši občini imamo čistilno akcijo ne
glede na to ali nas k temu spodbudi kdo iz Ljubljane ali ne. Akcija je bila sicer dvakrat zaradi slabega
vremena prestavljena. Hkrati smo želeli ljudem pokazati in predstaviti tudi začasni zbirni center na
Turjaku. Obvestili smo vsa društva, vse krajevne odbore. Akcija je potekala 20. aprila in je bila
organizirana na isti način kot vsako leto doslej. Je pa res bilo bolj malo udeležencev.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da smo tokrat zaradi kratkega roka predsednike krajevnih
odborov in vseh tistih društev, ki so v preteklosti že sodelovala, obveščali po elektronski pošti.
Župan je povedal, da se je akcija zaključila na Turjaku z manjšo pogostitvijo, o čemer so bili
udeleženci tudi obveščeni.
Matjaž Gruden je vprašal, če ekološkega otoka pri pokopališču v Velikih Laščah ne bo več.
Župan je povedal, da je bil trški odbor Velike Lašče obveščen o tem, da bomo ekološki otok iz
te lokacije zaradi veliko kritik umaknili. Občani lahko dajo pobudo, če bi še kje oz. še na kakšni
lokaciji želeli imeti ekološki otok. Zaenkrat pobude še ni bilo.
Župan je prekinil sejo za 5 minut, dokler ne prispejo povabljeni kandidati za ravnatelja OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče.
Ad 7. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je objavil razpis za prosto delovno mesto
ravnatelja. Na razpisano delovno mesto so se pravočasno javili in izpolnjujejo vse pogoje razpisa štirje
kandidati. Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja je na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja dne 6.5.2013 zaprosil Občino Velike Lašče za mnenje o
kandidatih za razpisano prosto delovno mesto za ravnatelja.
Na seji so se svetnikom kratko predstavili vsi štirje kandidati: Petra Atteya Fabiani, Metoda Kolar,
Damir Marković in Nataša Turšič. Po predstavitvi programov dela vseh kandidatov je Občinski svet
soglasno (z 9 glasovi za) sprejel sklep, da je najbolj primerna kandidatka mag. Metoda Kolar.
Obrazložitev po vrstnem redu predstavitev kandidatov:
Kandidatka Petra Atteya Fabiani, stanujoča Tržaška cesta 52, Vrhnika, s svojim programom vodenja
zavoda ni prepričala članov občinskega sveta, da bi jo uvrstili v ožji izbor za izdajo pozitivnega
mnenja lokalne skupnosti k njeni kandidaturi za ravnateljico. V svoji predstavitvi je preveč
izpostavljala oblikovanje klime med zaposlenimi in bila premalo osredotočena na proces ugotavljanja,
zagotavljanja in evalviranja kakovosti učno vzgojnega procesa.
Kandidatka mag. Metoda Kolar, stanujoča Cereja 2, Velike Lašče je v svojem programu in viziji dela
izpostavila kakovost učno vzgojnega procesa in poudarila zagotavljanje tistih elementov, ki bodo
velikolaški šoli omogočali ohranjanje dobre prakse in nadaljevanje že zastavljenih ciljev, ki bi po
začrtanem programu vodili k izpolnitvi želje, da bi vsi otroci, učenci, zaposleni in drugi uporabniki
vrtca in šole v prostore vrtca in šole hodili zadovoljni in bili s svojim znanjem in ravnanjem kraju v
ponos. Izpostavila je tudi pomen nadaljnjega uspešnega sodelovanja z lokalno skupnostjo in
poudarila, da bo kot domačinka z dosedanjimi vodstvenimi izkušnjami odgovorno delala še naprej, si
prizadevala za povezanost z okoljem, v katerem živi in dela.
Kandidat Damir Marković, stanujoč Petkova ul. 21, Ljubljana, s svojim programom vodenja in
predstavitvijo ter odgovori na zastavljena vprašanja, zlasti glede poznavanja temeljev, v katerih je
osnova za uspešno vzgojno delo, ni prepričal članov občinskega sveta, da bi ga uvrstili v ožji izbor za
izdajo pozitivnega mnenja lokalne skupnosti k njegovi kandidaturi za ravnatelja.
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Kandidatka Nataša Turšič, stanujoča Reboljeva 13, Ljubljana se je glede na svojo vizijo dela in
predstavitev uvrstila v ožji izbor, na drugo mesto. Občinski svet je njen program vodenja in odgovore
na zastavljena vprašanja ocenil pozitivno.
Občinski svet je sprejel sklep, da je najbolj primerna kandidatka mag. Metoda Kolar glede na njene
dosedanje izkušnje pri vodenju šole in sodelovanje z lokalnim okoljem.
Ad 9. Poročilo župana
Župan je svetnikom povedal, da naj naslednjo sejo občinskega sveta pričakujejo enkrat julija,
ko se bo obravnaval tudi rebalans proračuna. Vse svetnike je povabil na občinsko prireditev v spomin
na 100-to obletnico podelitve trških pravic.
Seja je bila zaključena ob 19.00.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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