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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 29. junija 2017
ob 20.00 uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Rok BORŠTNIK, Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina
KADENŠEK, Breda KOŠIR, Cirila MARINČIČ
Opravičeno odsotna: Srečko KNAFELC, Ivan LEVSTIK
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Nika Perovšek – občinska uprava,
Tanja URŠIČ – občinska uprava, Zvonka Korošec – AG-inženiring, 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 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče:
1. Idejni projekt POŠ in vrtec Turjak
2. Pravilnik o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Predlagani dnevni red je sprejet.
___________________________________________________________________________
Ad 1. Idejni projekt POŠ in vrtec Turjak
Župan je povedal, da je občina lani kupila zemljišče na Turjaku, kjer namerava
zgraditi večnamenski objekt za predšolsko in šolsko vzgojo. S tem bi razbremenili centralno
šolo v Velikih Laščah in učencem omogočili višji standard bivanja v teh prostorih. AGinženiringu smo zaupali izdelavo idejne zasnove, nekaj usmeritev je dalo tudi Ministrstvo za

šolstvo. Želja je, da bi še letos pridobili gradbeno dovoljenje, potem ko se bodo spraznili
objekti na Turjaku in se bo dejavnost preselila v obrtno cono, pa bi začeli tudi z rušitvijo in
novogradnjo.
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da se je sestal odbor za družbene dejavnosti, ki je obravnaval
enake točke dnevnega reda kot sedaj občinski svet. Člani odbora so imeli nekaj pripomb, o
katerih bo govorila kasneje. Povedala je, da je bila službeno v tujini (Portugalska in Anglija)
ter videla kar nekaj šol in vrtcev. Glede na videno, smo lahko na našo šolo in vrtec zelo
ponosni. Dejstvo, da bodo svetniki razpravljali o tem projektu in da ga bomo upajmo speljali,
se ji zdi zgodovinski trenutek. Svetnike je pozvala, da po predstavitvi idejne zasnove podajo
svoje predloge in mnenja. Gre za projekt, ki je za vse nas izrednega pomena.
V nadaljevanju je arhitektka Zvonka Korošec svetnikom predstavila pripravljeno idejno
zasnovo. Najprej je govorila o obstoječem stanju objekta (grajski hlevi), ki stoji na kupljenem
zemljišču v Turjaku. Objekt je v zelo slabem stanju: zidovi so vlažni, leseni stropi povešeni,
lesena konstrukcija preseka podstrešje na višini1,20 m, tako da je podstrešje neprehodno. V
sanacijo tega objekta bi bilo potrebno vložiti veliko denarja, zato so predlagali rušitev objekta
in novogradnjo. Pridobljene so tudi kulturno varstvene smernice Zavoda za varstvo kulturne
dediščine iz Ljubljane. Šola in vrtec sta urejena kot ločeni in hkrati povezani enoti. V
nadaljevanju je svetnikom povedala o notranji razporeditvi prostorov tako za vrtec kot šolo, o
vhodih v obe enoti, o notranjem dvorišču. Za fasado objekta so predvideli uporabo elementov,
ki jih najdemo pri klasičnih gospodarskih poslopjih (leseni stebri, late). Tako bo objekt dobil
tradicionalni pridih. Notranji atrij bo zasajen in zagrajen.
Dr. Tatjana Devjak je povedala še predloge članov odbora za družbene dejavnosti. Predlogi
članov so razvidni iz zapisnika seje odbora.
Sledila je razprava o telovadnici, atriju, kuhinji, dovozu in odvozu otrok, rekuperaciji,
gradbenem materialu, finančnem okvirju, komunalni čistilni napravi in o primeru, do katerega
je prišlo pri gradnji vrtca Sončni žarek in kasnejši sanaciji strehe (stečaj izvajalca, nadzor), v
kateri so sodelovali župan, Zvonka Korošec, Tatjana Devjak, Jakob Jaklič, Ladka Deterding,
Rok Borštnik in Uroš Centa.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je v DIIP-u povzeta finančna konstrukcija iz proračuna.
V prvem delu DIIP-a je pa analiza stanja z opisom razlogov za investicijo.
Predlog sklepa 1:
Občinski svet Občine Velike Lašče je seznanjen s postopkom in idejno zasnovo za POŠ
in vrtec Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Predlog sklepa 2:
Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje vsebino DIIP za POŠ in vrtec Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 2. Pravilnik o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin
Župan je povedal, da je bilo že v proračunu občine predvidenih 25 eur na
šoloobveznega otroka, za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin. Prvotna ideja je bila,

da bi šola organizirala nakup delovnih zvezkov, občina pa bi to sofinancirala. Ker to ni bilo
izvedljivo, smo se odločili za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin staršem.
Tanja Uršič je povedala, da obravnavani pravilnik določa kdo je do teh denarnih sredstev
upravičen, kakšni so pogoji za njihovo dodelitev in kakšen je postopek dodeljevanja le-teh.
Poudarila je, da je pravilnik potreben zato, ker za dodeljevanje proračunskih sredstev
potrebujemo pravno podlago. Pogoj za pridobitev denarnih sredstev je, da sta otrok in eden od
staršev (vlagatelj) občana Občine Velike Lašče.
Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da ima Ministrstvo za šolstvo letos akcijo, da bodo
prvošolčkom kupili delovne zvezke. Zagotavljajo sredstva, ne pa zadostnih. Tako da je v 7.
členu pravilnika predvideno, da lahko sredstva dodeljujemo neposredno upravičencu ali šoli.
Prvošolčki bodo imeli brezplačne delovne zvezke, ampak ne samo na račun državnih sredstev,
tudi na račun občinskih sredstev.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ladka Deterding, Tina Kadenšek, Jerica Tomšič
Lušin, župan, Breda Košir, Tatjana Devjak, Rok Borštnik in Nika Perovšek.
Svetniki so se strinjali, da pravilnik dopolnijo z novim 8. členom, ki se glasi: »Rok za oddajo
izpolnjene vloge je najkasneje do 30. septembra za posamezno šolsko leto.«
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o dodeljevanju denarnih sredstev
za nakup šolskih potrebščin.
Glasovanje:
Glasovalo 10 svetnikov.
ZA – 10 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Župan se je svetnikom zahvalil in jim zaželel lepe počitnice.
Seja je bila zaključena ob 21.20.

Zapisala:
Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

