OBČINA VELIKE LAŠČE

tel.: 01 781 03 70
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
8. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 17. novembra 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.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave,
Veronika VASIČ – članica občinske uprave, Andrej PEČNIK – predsednik nadzornega odbora, mag.
Metoda KOLAR – ravnateljica OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče, Stanka MUSTAR – vodja vrtca
Sončni ţarek, Irena INDIHAR – računovodja OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče, predstavnica 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 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.

Potrditev zapisnika 7. redne seje
Na zapisnik 7. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 12 svetnikov.
Ţupan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
1.
2.
3.
4.
5.

Poročilo odborov
Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2012
Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma dr. Janeza Oraţma Ribnica
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni ţarek pri OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraţevalnega zavoda
Osnovne šole Primoţa Trubarja Velike Lašče
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6. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodraţica in Loški Potok«
7. Odlok o ustanovitvi organa Medobčinskega inšpektorata »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Loški Potok, Ribnica, Sodraţica in Velike Lašče« - druga obravnava
8. Vloge občanov za zamenjavo zemljišč
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
10. Sofinanciranje javnega linijskega prevoza potnikov na odseku Rob – Zapotok
11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
12. Poročilo ţupana
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 8. redno sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za druţbene dejavnosti in nadzorni
odbor.
Ţupan je prosil predsednika obeh odborov za hitro poročanje.
ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je poročala, da so imeli 6. sejo odbora 15. novembra
2011, na kateri so obravnavali štiri točke dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika
odbora.
NADZORNI ODBOR
Predsednik odbora Andrej Pečnik je povedal, da so se vsi člani odbora sestali 20. oktobra 2011.
Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
Ţupana so veselile ugotovitve in natančno poročilo nadzornega odbora. Povedal je, da je občina
v začetku pomladi prejela sklep vlade o sofinanciranju določenih projektov. Ko so ga čez tri mesece
preklicali in občino obvestili, da bo dobila samo polovico denarja, je ţupan kot izvršitelj proračuna
ustavil določene investicije. Kot je ţupan pojasnil, je to razlog za nekoliko manjšo realizacijo. Poudaril
je tudi naslednjo ugotovitev nadzornega odbora, da občina nima nobene obveznosti do svojih
dobaviteljev. Nekaj problemov imamo v zvezi z nepremičninami. Teh se bomo lotili sistemsko, kar bo
zadolţitev pravne in finančne sluţbe. Ţupan je odprl razpravo.
Rudolf Rupar je komentiral, da se mu prvi del poročila nadzornega odbora ne zdi smiseln.
Ugotovili so, da poraba v letošnjem letu ni tolikšna kot lani, a so si ţe sami odgovorili, da je to
posledica varčevanja ali zamika plačil oz. še ne izvedenih del. Drugi del poročila (pogodbe), se mu zdi
pomemben, saj morajo biti pogodbe sklenjene z vsemi najemniki.
Andrej Pečnik je Rudolfu Ruparju glede prvega dela poročila pojasnil, da tiste, ki delajo v
gospodarstvu zelo zanima kam »zadeva pelje«. Namen takega nadzora je bil tudi to, da se najdejo
postavke, kjer je prišlo do bistvenega odstopanja. Primer, ko se je zaradi sanacije na Opalkovem,
stanje na enem od kontov spremenilo za 1500%. Ampak tu je šlo za sanacijo, ki je ni bilo mogoče
predvideti. Andrej Pečnik je poudaril, da je ravno v tem smisel nadzora. Potrebno je pregledati vse
postavke, tudi tiste, pri katerih se na videz vse ujema. Tudi v bodoče bo nadzorni svet pregledoval vse
tisto, za kar bodo njihovi člani ocenili, da je potrebno.
_________________________________________________________________________________
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Ad 2. Določitev vrednosti točke NUSZ za leto 2012
Ţupan je povedal, da občinski svet na eni zadnjih sej v letu na predlog ţupana s sklepom določi
vrednost točke za naslednje leto. Pripravljeni sta dve varianti povečanja vrednosti točke NUSZ. V
prvem primeru gre za 1% povečanje, v drugem primeru pa za 7% povečanje. Ţupan je poudaril, da je
vrednost točke NUSZ v naši občini nizka, tako da bo v primeru uvedbe davka na premoţenje za
občane kar velik preskok.
Janeza Lukančiča je zanimalo koliko pride razlike na eno gospodinjstvo. Jerica Tomšič Lušin je
razloţila, da različno. Odvisno koliko so iz popisa objekti veliki. Po odloku je še določeno, da se
plačuje večje nadomestilo v Velikih Laščah, nekoliko niţje v Turjaku in v naseljih ob glavni cesti, še
niţje v okoliških naseljih in 4. območje, kamor spadajo hribi, Rute.
Matjaţ Gruden je naredil izračun, po katerem je v prvi varianti (predlagana vrednost točke
0,0017 EUR) skupna vsota, ki jo občina dobi, 1000 EUR višja na letni ravni. V drugi varianti
(predlagana vrednost točke 0,0018 EUR) je pa 6000 EUR višja.
Predlog sklepa:
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Velike Lašče v letu 2012 znaša 0,0017 EUR.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – 1 (Rok Borštnik)
Sklep je sprejet.
Ad 3. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma
Ribnica
Veronika Vasič je pojasnila, da je Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oraţma Ribnica
sprejel spremembe in dopolnitve statuta zavoda, ki veljajo, ko dajo nanje soglasje občine –
ustanoviteljice zavoda. V zdravstvenem domu je bil namreč opravljen strokovni nadzor s strani
komisije, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje. Pri pregledu laboratorija so bile ugotovljene določene
pomanjkljivosti oz. odstopanja od pravilnika, ki določa pogoje za delo laboratorijev. Bistvena
sprememba statuta je, da mora biti laboratorij organiziran kot samostojna enota v zdravstvenem domu
in da je direktor dolţan postaviti vodjo laboratorija.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, ki jih je sprejel Svet zavoda Zdravstvenega
doma dr. Janeza Oražma Ribnica na svoji seji dne 29.9.2011.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 4. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče
Ravnateljica OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče, mag. Metoda Kolar, je na kratko povzela in
predstavila predlog spremembe cen programov vrtca Sončni ţarek, kot so ga oblikovali glede na
potrjeno oblikovanje oddelkov, sistemizacijo delovnih mest in normativno število otrok za šolsko leto
2011/2012. Ravnateljica je povedala, da so predlog za povečanje cen vrtca in razloge za to, predstavili
tudi na seji odbora za druţbene dejavnosti. Razlogi za povečanje cen se nanašajo na dve področji. Prvo
je področje plač, kjer so vzgojiteljice napredovale v višje nazive (iz mentoric v svetovalke). Druga
postavka, ki je bila v prvotnem predlogu predvidena za povišanje, pa so materialni in nematerialni
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stroški. Po razpravi in razmišljanju o nujnem varčevanju so na seji odbora za druţbene dejavnosti
pripravili prilagojen predlog cen, s katerim bodo poskušali ohraniti enak znesek na področju postavke
materialni in nematerialni stroški. Na podlagi navedenega predloga se cena, ki je veljala od 1.10.2010
dalje, poveča pri I. starostni skupini za 2,2%, pri II. starostni skupini pa za 1,7%.
Predsednica odbora za druţbene dejavnosti, dr. Tatjana Devjak, je povedala, da so bili vsi člani
odbora na seji zelo konstruktivni in da so se v razpravo aktivno vključile tudi predstavnice OŠ Primoţa
Trubarja Velike Lašče. Vsi so imeli skupen cilj, pripraviti tako ceno vrtca, da bo sprejemljiva tako za
starše in občino na drugi strani. Poskušali so biti kar se da varčni, kar jim je s sanacijo prvotnega
predloga cen vrtca tudi uspelo.
Ţupana je zanimalo kdaj so bila ta napredovanja oz. zakaj so posredovali ta predlog za
povišanje cen šele zdaj.
Ta pojasnila je občinskemu svetu posredovala Irena Indihar, računovodkinja OŠ Primoţa
Trubarja Velike Lašče. Kot je povedala je sindikat vzgoje in izobraţevanja v pogajanjih z vlado, z
ministrstvom za šolstvo dosegel dogovor, da lahko strokovni delavci do konca novembra 2010 vlagajo
predloge za napredovanje, s 1. decembrom 2010. Ţe na spletni strani sindikata je pisalo, da bodo vloge
oddane do konca novembra 2010, obravnavane v letu 2011. Tako se je tudi zgodilo, saj so na OŠ
odločbe prejeli šele v juliju in avgustu letošnjega leta.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni
žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Ravnateljica OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče mag. Metoda Kolar je povedala, da je zaradi
dodatnih oddelkov vrtca na lokaciji Turjak in Karlovica potrebno enote vpisati v razvid izvajalcev
javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraţevanja. K predlogu za vpis v razvid je
potrebno predloţiti akt o ustanovitvi vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Primoţa Trubarja
Velike Lašče. Ker enoti vrtca še nista vpisani, je potrebno akt v 2. členu točke b dopolniti.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Ad 6. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«
Ţupan je povedal, da bomo Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat občin Velike Lašče, Sodraţica in Loški Potok« nadomestili z Odlokom o ustanovitvi
organa Medobčinskega inšpektorata »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok,
Ribnica, Sodraţica in Velike Lašče«.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da v primeru ko se sprejema nov odlok na isto temo, se v
končnih določbah določi, da z dnem uveljavitve novega odloka, prejšnji preneha veljati. V konkretnem
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primeru pa to ni mogoče, saj so prejšnji odlok sprejele tri občine, odlok, ki je danes na dnevnem redu
pa sprejemajo štiri občine. Zato gre tu za dva postopka.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in
Loški Potok«.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 7. Odlok o ustanovitvi organa Medobčinskega inšpektorata »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - druga obravnava
Ţupan je povedal, da so bile po prvi obravnavi Odloka o ustanovitvi organa Medobčinskega
inšpektorata »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodraţica in Velike
Lašče« s strani občine Velike Lašče dane pripombe, upoštevane. Vse štiri občine morajo sprejeti
omenjeni odlok v enakem besedilu.
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali imamo kakšno zagotovilo, da spet ne bo kdo odstopil od
odloka. Ţupan je povedal, da ne.
Jerica Tomšič Lušin je dodala, da so imeli zadnjič sestanek s sluţbo vlade za lokalno
samoupravo, kjer so jim povedali, da je Občina Velike Lašče ena redkih občin, ki še ni vključena v
skupne uprave in nima inšpekcijske sluţbe in redarstva, čeprav to zakon nalaga.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Odlok o ustanovitvi organa Medobčinskega
inšpektorata »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in
Velike Lašče«.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 8. Vloge občanov za zamenjavo zemljišč
Ţupan je povedal, da sta bili na Občino Velike Lašče naslovljeni dve vlogi za zamenjavo oz.
odkup zemljišč. Vlogi je ţe pred časom obravnaval odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje
prostora.
Jerica Tomšič Lušin je na kratko predstavila oba predloga in povedala, da gre v obeh primerih
za zamenjavo zemljišč v naselju Purkače.
Ţupan je dodal, da odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora ne odloča o tem
koliko in za kaj se zamenja, prav tako to ni v pristojnosti ţupana. Vse stvarno premoţenje se
odprodaja, kupuje na podlagi cenitve. Občinski svet da lahko danes soglasje k zamenjavi zemljišč. Ko
se opravi parcelacija, pa občinski svet odloča še o ukinitvi javnega dobra.
Joško Ahec je podal kritiko, da se ta zadeva ţe dolgo vleče, saj je odbor opravil ogled na terenu
ţe pred enim letom.
Rudolf Rupar je povzel iz zapisnika, da se je odbor pogajal z občani (predlagatelji). Ti so se v
konkretnem primeru strinjali z menjavo zemljišč v razmerju 1 m2 občinskega zemljišča za 2,5 m2
predlagateljevega zemljišča. Rudolfa Ruparja je zanimalo kako je v primeru, če bo občinski svet
določil drugačno razmerje, se bo predlagatelj še strinjal.
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Janeza Lukančiča je zanimalo kaj se zgodi v primeru, če se po odmeri in oceni zemljišča, občan
z oceno ne strinja. Kdo je potem tisti, ki plača geometra. Ţupan je pojasnil, da je zemljišče potrebno
najprej odmerit in ocenit, ker v nasprotnem primeru zemljišča sploh ni mogoče menjati. Glede
stroškov se potem vedno dogovori.
Sledila je razprava v zvezi z vlogo občana za zamenjavo zemljišča, o kateri se je odločalo na 6.
seji Občinskega sveta Občine Velike Lašče. V razpravi so poleg ţupana sodelovali še dr. Tatjana
Devjak, Matjaţ Gruden, Anton Benjamin Strah in Jerica Tomšič Lušin.
Roka Borštnika je zanimalo kako to, da so konkretne vloge prišle na dnevni red šele po letu oz.
letu in pol po ogledu na terenu. Ţupan je pojasnil, da se gradivo za obravnavo teh vlog na seji
občinskega sveta začne pripravljati potem, ko se nekaj teh vlog nabere. Rok Borštnik se je še
pozanimal koliko teh vlog trenutno še čaka na rešitev. Jerica Tomšič Lušin je odgovorila, da teh vlog
trenutno ni veliko. Je pa nekaj vlog oz. pobud občanov za odpis cest.
Predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcele št. 1305 k.o. Krvava Peč
(pot). Po ukinitvi javnega dobra na novonastali parceli se zemljišče zamenja z delom
parcele št. 1090/2 k.o. Krvava Peč. Stroške parcelacije in prepisa nosita stranki vsaka za
svoj del.
2. Občinski svet Občine Velike Lašče se strinja s parcelacijo parcel št. 1305 in 1289/2 k.o.
Krvava Peč (pot). Po ukinitvi javnega dobra na novonastalih parcelah se zemljišči
zamenjata z delom parcele št. 530 in delom parcele št. 531, obe k.o. Krvava Peč.
Predlagatelj mora kriti vse stroške povezane z menjavo zemljišč (geodetske meritve, vpis
v zemljiško knjigo, notar, itd).
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je Občinski svet Občine Velike Lašče na 25. seji
septembra 2010 sprejel sklep, da se strinja s parcelacijo parcele št. 3992/1 k.o. Turjak v delu, kjer
javna pot v naravi ne poteka in ukinitev javnega dobra na novonastalih parcelah. Opravi se menjava
novonastalih parcel s parcelami 3785/1, *281-del, 3807/1-del, 3803/1-del vse k.o. Turjak po predhodni
parcelaciji. Predvidena parcelacija je bila opravljena, pred sklenitvijo menjalne pogodbe je potrebna
ukinitev javnega dobra na novonastalih parcelah.
Razprave ni bilo, zato je ţupan predlagal glasovanje.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli št.
3992/11 k.o. Turjak, pot v izmeri 123 m2 in na parceli št. 3992/12 k.o. Turjak, dvorišče v izmeri
74 m2. Navedeni parceli postaneta lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče
Rudolf Rupar ni glasoval, ker v času, ko se je o tem odločalo, ni bil svetnik.
Sklep je sprejet.

_____________________________________________________________________________
6

Ad 10. Sofinanciranje javnega linijskega prevoza potnikov na odseku Rob - Zapotok
Ţupan je na kratko predstavil vsebino dopisa, ki ga je na občino poslalo podjetje BUS,
medkrajevni potniški promet, d.o.o.. Z dopisom so nas obvestili, da bodo zaradi nerentabilnosti in
premajhnega števila potnikov ukinili javno sluţbo javnega linijskega prevoza potnikov na odseku Rob
– Zapotok. Na navedeni liniji bi prevoze obdrţali samo v primeru, če bi jih Občina Velike Lašče
sofinancirala, v višini 125,00 Eur dnevno oz. 2.625,00 Eur mesečno. Ţupan je mnenja, da gre za
odločitev, ki naj jo sprejme občinski svet. Na ţeljo in prošnjo naše občine so to linijo podaljšali do
1.1.2012, prvotni plan je bil namreč samo do konca novembra 2011.
Sledila je razprava, v kateri sta sodelovala Franc Debeljak in Matjaţ Gruden. Franc Debeljak je
povedal, da 2x-3x na dan sreča avtobus na tej relaciji in je takrat običajno prazen. Matjaţ Gruden je
dodal, da so v Grosuplju, kjer so podaljšali javni potniški promet, vsem zniţali nadomestilo za potne
stroške.
Rok Borštnik je vprašal ali je bilo kaj pobud na občino s strani občanov, ki nimajo moţnosti
prevoza, da bi se za njih vsaj občasno organiziral prevoz s kombijem. Ţupan je povedal, da so s strani
občine ţe pred nekaj leti pozvali občane in razmišljali, da bi subvencionirali prevoze s kombijem ali
preko občine ali preko ţupanovega sklada, pa takrat ni bilo interesa.
Franc Debeljak je dopolnil, da je problem teh linij v tem, da ljudje potrebujejo prevoz največ 2x
mesečno. Zato ne pride v poštev kakšna redna linija.
Rudolf Rupar je omenil, da občan iz Podţage vsak dan hodi peš v Velike Lašče in nazaj in da
bi bilo res predrago, da bi za enega občana plačevali 2.625,00 Eur na mesec.
Anton Benjamin Strah je predlagal, da bi bilo dobro razmisliti tudi o avtobusni povezavi Nova
vas – Velike Lašče – Ljubljana.
Predlog sklepa:
Občina Velike Lašče ne bo sofinancirala izvajanja javne službe javnega linijskega prevoza
potnikov na odseku registrirane linije Rob – Zapotok.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Rudolfa Ruparja je zanimalo ali je plačilo avtobusov in to ukinjanje kaj povezano s tem, da
nismo več člani Holdinga. Ţupan je odgovoril, da ne. Da gre tu za medkrajevni promet, ki nima veze s
Holdingom.
Jakoba Jakliča je zanimalo kako je s čistilno na Rašici. Ţupan je povedal, da se zatika z
dovoljenji. Dve leti ne uspemo pridobiti gradbenega dovoljenja, ker Ministrstvo za okolje (ARSO) ne
izda vodnega soglasja. Po vsej verjetnosti bomo šli v pobudo za spremembo upravne enote. Za
vodovod Rašica je bila poslana ţe tretja urgenca. Zahtevali smo, da upravna enota upošteva molk
organa in izda gradbeno dovoljenje. Problem je, da lahko izgubimo takso. Isti problem imamo tudi z
obrtno cono. Inštitut za vode naj bi do sredine decembra izdal vodno soglasje za celotno občino in
potem bo izsek iz tega soglasja tudi za Rašico.
Anton Benjamin Strah je povedal, da je nekdo na eni prejšnjih sej poročal o pobudi
ribniškega ţupana, da se upravne enote zdruţijo pod Ribnico. Ţupan je povedal, da je ta ideja ţe nekaj
časa tlela, vendar smo jo zaradi različnih pomislekov nekoliko zadrţevali. Ko smo se začeli povezovati
z zdravstvenim domom Ribnica, je ta ideja o povezovanju spet bolj ţiva. Ampak to ni stvar občinskega
sveta, o tem odloča Ministrstvo za notranje zadeve oz. za javno upravo. Mi moramo samo podati neko
pobudo.
Rok Borštnik je povedal, da se je na 6. redni seji Občinskega sveta, ki jo je vodila podţupanja,
seznanil s problematiko ostrešja na vrtcu. Takrat je podal vprašanje ali so na voljo kakšne pravne
moţnosti zoper nadzor (glede na to, da ni več izvajalca), ki je plačan za to, da odgovarja, da so stvari
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izvedene pravilno. Glede na to, da je bila sanacija strehe potrebna v tako kratkem času, se mu namreč
poraja dvom, da je bilo vse narejeno pravilno. Ţupan je pojasnil, da kolikor mu je znano ni šlo za
napako nadzora. Projekti so bili zastavljeni tako, da bi teţko kaj dosegli. Če gre podjetje v stečaj, ga ni
več mogoče toţit. Bomo pa preverili ali imamo na voljo kakšne moţnosti.
Ladka Deterding je dala pobudo, ki naj velja za vse. Pri raznih nagovorih in vodenjih različnih
prireditev je opazila, da govorniki Velike Lašče napačno naglašajo. Pravilno je, da naglasimo prvi e in
ne i. Tako so namreč govorili tudi naši predniki. Apelirala je na vse, da se pri tem v bodoče potrudijo.
Matjaž Gruden je dodal, da se pravilno reče Laščani, z naglasom oz. poudarkom na prvi a in
ne na drugi a.
Franc Debeljak je vprašal ali je občinska uprava evidentirala napake na rutarskem asfaltu.
Ţupan je povedal, da izvajalec to ve in bo saniral. Franc Debeljak se je še pozanimal glede optike
Telekom. Jaški na javnih cestah v Malih Laščah, pa verjetno tudi po Velikih Laščah, se pogrezajo in
predstavljajo oviro. Zanimalo ga je kdo to popravi. Ţupan je obljubil odgovor do naslednje seje.
Polona Cvelbar je dala pobudo, da bi občina zagotovila vsem enake moţnosti glede
plakatiranja. Ţupan je pojasnil, da imajo na teh uradnih plakatnih mestih vse stranke enake moţnosti.
Je pa v pripravi tudi odlok o plakatiranju, ki bo te stvari uredil. Jerica Tomšič Lušin je pojasnila, da
ima vsaka stranka pravico do enega plakata. Ţupan je dodal, da bomo z novim odlokom določili tudi
velikost plakatov.
Matjaž Gruden je imel prošnjo glede luknje v strehi Turjaškega gradu, ki meri okrog 20 m2.
Popis potrebnih del je bil narejen, poslan na ministrstvo, od koder so dobili odgovor, da je proračun
zaprt in da bi bilo potrebno pridobiti kar nekaj dovoljenj, zato do nadaljnjega ne morejo nič ukreniti.
Zato je Matjaţ Gruden predlagal neko začasno rešitev, da bi to luknjo pokrili s folijo. Da zdrţi čez
zimo in se ne uničuje. Ţupan se je s tem strinjal.
Ad 12. Poročilo župana
Ţupan je zaključil, da bo letos sredi decembra še ena seja občinskega sveta, na kateri se bo
obravnaval osnutek proračuna. Temu kar letos ni bilo izvedeno, bomo dali v naslednjem proračunu
prednost. Povabil je svetnike, da do konca novembra podajo ţe prve predloge.
Ţupan je vse svetnike in občane lepo povabil, da se v nedeljo udeleţijo občinske prireditve, na
kateri se bodo predstavili domači občani v petju, plesu in igranju inštrumentov. Vsem, ki bodo
kandidirali, je zaţelel tudi uspešno na volitvah.

Seja je bila zaključena ob 21.00.

Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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