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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
11. redne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v petek, 30. marca 2012 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče

Prisotni člani občinskega sveta: mag. Polona CVELBAR, Rok BORŠTNIK, Franc DEBELJAK,
Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Tina JAKLIČ, Janez LUKANČIČ, Rudolf
RUPAR, Anton Benjamin STRAH.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – članica občinske uprave,
Lidija ČOP – članica občinske uprave, Veronika VASIČ – članica občinske uprave, Vid LIKAVEC –
predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič, Renata GRADIŠAR – predstavnica sveta OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče, 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 10 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Župan je najprej odgovoril na vprašanje, ki ga je na prejšnji seji v zvezi s širokopasovnim omrežjem
zastavil svetnik Franc Debeljak. S strani Tritela so sporočili, da je v Občini Velike Lašče zaenkrat na
optično omrežje, v katerem gostujeta operaterja Telekom Slovenija in Amis, priključenih 328 strank.
Trenutno imajo sprejeta naročila za okrog 20 strank. Kar se tiče sivih lis, bodo nadaljevali z gradnjo
tam predvidoma v prvi polovici meseca junija. Potrebno je narediti še nekaj priključkov: Boštetje 2,
Centa 1, Četež pri Turjaku 1, Medvejek 2, Mohorje 2, Poznikovo 2, Sloka Gora 2, Stope 1, Žaga 1,
Pušče 1, Dvorska vas 1, Hrustovo 1 in Podhojni hrib 3. To so na novo pridobljene stranke.
Na sejo je prišel Joško Ahec.
Potrditev zapisnika 10. redne seje
Na zapisnik 10. redne seje občinskega sveta ni bilo dane nobene pripombe.
Za njegovo potrditev je glasovalo 11 svetnikov.

1

Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red.
Poročilo odborov
Poročilo o dejavnosti policije na območju občine Velike Lašče v letu 2011
Soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2011, plan
dela za leto 2012
5. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
6. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011
7. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče
8. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Velike Lašče
9. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2012
10. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 1467/2 k.o. Osolnik
11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
12. Poročilo župana
1.
2.
3.
4.

Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov.
ZA – 11 svetnikov, PROTI – nihče,
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 1. Poročilo odborov
Pred 11. redno sejo občinskega sveta so se sestali nadzorni odbor, odbor za družbene
dejavnosti, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbor za finance ter odbor za komunalo,
varstvo okolja in urejanje prostora.
Župan je prosil predsednike odborov za kratko poročanje.
NADZORNI ODBOR
Poročal je član nadzornega odbora Janez Lovšin. Povedal je, da je bil tokrat predmet pregleda
zaključni račun proračuna za leto 2011. Njihove ugotovitve so razvidne iz zapisnika odbora.
Na sejo je prišla dr. Tatjana Devjak.
ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Predsednik odbora Jakob Jaklič je povedal, da so bili na seji 26. marca prisotni vsi člani
odbora. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA FINANCE
Predsednica odbora Polona Cvelbar je povedala, da so se člani odbora sestali 28. marca in na
seji obravnavali dve točki dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Predsednik odbora Anton Benjamin Strah je povedal, da so se člani odbora sestali na 5. seji ter
da so bili sklepčni. Obravnavali so pet točk dnevnega reda, katerih vsebina je razvidna iz zapisnika
odbora.
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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Predsednica odbora dr. Tatjana Devjak je povedala, da so se člani odbora sestali 27. marca in
na seji obravnavali šest točk dnevnega reda. Njihova vsebina je razvidna iz zapisnika odbora.
Župan je odprl razpravo na poročila odborov.
Rudolf Rupar je dodal pojasnilo k stavku, ki je bil omenjen pri poročilu odbora za finance. Povedal je,
da se mu ne zdi dobro, da denar občini ostaja. (Iz lanskega leta je ostalo okrog 500.000 – 600.000
EUR.) Saj občina po njegovem mnenju ni namenjena hranitvi denarja. To se mu zdi nedopustno, čudi
pa ga tudi dejstvo, da nadzorni odbor tega ni zaznal.
_________________________________________________________________________
Ad 2. Poročilo o dejavnosti policije na območju Občine Velike Lašče v letu 2011
Župan je svetnike seznanil z obvestilom komandirja Policijske postaje Vič, da je bila policistka
Mihaela Pečovnik začasno premeščena na drugo delovno mesto. Njena dela in naloge bo do
nadaljnjega opravljal policist Vid Likavec, ki je sedaj zadolžen za območje Velikih Lašč. Vid Likavec
je predstavil poročilo in občinski svet seznanil z analizo varnosti v občini Velike Lašče (kazniva
dejanja, javni red in mir, prometna varnost). Vsebina predstavljene analize je razvidna iz gradiva , ki je
bilo posredovano občinskim svetnikom.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali dr. Tatjana Devjak, Rudolf Rupar, župan in Vid
Likavec.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče se seznani s poročilom o dejavnosti policije na območju
Občine Velike Lašče v letu 2011.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 3. Soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Renata Gradišar – predstavnica sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je na kratko
predstavila oceno delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče mag. Metode
Kolar za leto 2011. Povedala je, da je ravnateljica dosegla 88,00% vrednosti meril za ugotavljanje
višine dela plače za delovno uspešnost. Občina Velike Lašče mora k oceni delovne uspešnosti podati
soglasje kot ustanovitelj. Renata Gradišar je še povedala, da v skladu z Zakonom o interventnih
ukrepih del plače ravnateljici za delovno uspešnost ne bo izplačan, vseeno pa je potrebna potrditev,
zato prosi za soglasje.
Rudolf Rupar je povedal, da se bo pri glasovanju vzdržal, zato ker se ne more odločiti zgolj na
podlagi zapisnika, saj ne razpolaga z analizami.
Dr. Tatjana Devjak je povedala, da imamo prav zato predstavnike v svetu zavoda, da nas
zastopajo in jim (ter ostalim članom sveta) zaupamo, da svoje delo dobro opravljajo.
Župan je povedal, da gre le za formalnost, zapisano v zakonu in da jo je potrebno spoštovati.
Sledila je še razprava v kateri so sodelovali Renata Gradišar, dr. Tatjana Devjak, Rudolf Rupar, Rok
Borštnik in župan.
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 01.01.2011 do
31.12.2011.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Rudolf Rupar ni glasoval.
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ZA – 11 svetnikov,
Sklep je sprejet.

PROTI – nihče

Ad 4. Finančno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2011,
plan dela za leto 2012
Predstavnik koncesionarja Vodokomunalni sistemi d.o.o. Marko Belaj, je pripravil ter
predstavil finančno poročilo za vodovodni sistem Velike Lašče in Turjak za leto 2011 in plan dela za
leto 2012. Tako finančno poročilo kot plan dela je predhodno obravnaval odbor za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora. Marko Belaj je povedal, da so bili planirani prihodki nekoliko manjši od
realiziranih prihodkov v letu 2011 (nekaj od pobrane vodarine in nekaj od odškodnin). Tudi planirani
stroški so bili nekoliko manjši od dejanskih. Kar se je pokrilo od subvencioniranja s strani občine in
nekaj od odškodnin s strani zavarovalnice. Pri pregledu finančnega poročila so v razpravi sodelovali
mag. Polona Cvelbar, Jakob Jaklič, Marko Belaj in župan.
Župan je povedal, da bo zaradi spremenjene zakonodaje potrebno pripraviti nov odlok o tej
javni službi. Zato letos pričakujemo tudi nov razpis za koncesijo. Potem bo tudi nov način
obračunavanja, saj zaenkrat kar velik del sofinancira občina. Pa tudi cene vode se že nekaj let niso nič
spreminjale.
Matjaž Gruden je rekel (glede na to da se pripravlja nov odlok oz. da bo kmalu nov razpis in
bodo vsi vodovodi pod okriljem enega koncesionarja), da bi bilo potrebno razmisliti o enaki ceni vode.
Župan se je s tem strinjal.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Jakob Jaklič, Rok Borštnik, Rudolf Rupar, Matjaž
Gruden, dr. Tatjana Devjak, Ladka Deterding in župan.
Predlog sklepa:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2011 in plan dela za leto 2012 za vodovodna sistema Velike
Lašče in Turjak.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 5. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
Članica občinske uprave in članica sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza
Oražma Ribnica Veronika Vasič je povedala, da direktorju Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma
Ribnica v aprilu poteče mandat. Zato je bil januarja objavljen prvi javni razpis, na katerega se ni javil
nihče. Razpis so ponovili v februarju in tudi na ponovitev se ni javil nihče. Zato je svet zavoda v
začetku marca sprejel sklep, da se na mesto direktorja za vršilca dolžnosti imenuje dosedanjega
direktorja dr. med. Petra Rusa in sicer za dobo najdalj enega leta. To je v skladu z odlokom in statutom
možno. V jeseni pa se namerava razpis ponovno objaviti v časopisu Delo.
Sledila je kratka razprava v kateri so sodelovali Ladka Deterding, dr. Tatjana Devjak in župan.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče daje soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zdravstvenega
doma dr. Janeza Oražma Ribnica.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov, PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
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Ad 6. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2011
Župan je povedal, da se je občinski proračun spreminjal trikrat. Dvakrat ga je spremenil župan
na podlagi Odloka o proračunu, enkrat pa smo zaradi spremembe prihodkovne strani imeli rebalans.
Realizacija proračuna na prihodkovni strani za leto 2011 je bila 94% (na podlagi kapitalskih prihodkov
in prejetih donacij). Na strani odhodkov je bila realizacija proračuna 2011 80%. To pomeni, da v
naslednji proračun prenašamo okrog 500.000,00 Eur in sicer na račun dveh investicij, ki nista bili
izvedeni – most v Retjah in gradnja kanalizacijskega sistema na Rašici). Župan je na kratko preletel
postavke zaključnega računa in omenil kredite na dan 31.12.2011. Na kratko je omenil še seznam
odprtih postavk na dan 31.12.2011, ki ga je pripravila Lidija Čop. Kot je bilo razvidno iz seznama
imajo odprte postavke večinoma društva (različne najemnine). Iz seznama odprtih postavk
dobaviteljev je bilo razvidno, da občina nikomur ničesar ne dolguje.
Rok Borštnik je zaprosil za pojasnilo. Glede na novo delovno mesto pravnika, ga je zanimalo
ali so se stroški pravnega zastopanja (postavka razpolaganje z občinskim premoženjem - bilanca
odhodkov) v primerjavi z letom prej kaj zmanjšali. Župan je pritrdil, vendar ni razpolagal s podatkom
za koliko. Jerica Tomšič Lušin je še dodala, da so pod te stroške knjiženi tudi drugi stroški kot npr.
izvajanje notranje revizije, odvetniške in druge storitve, ker postavka pokriva pravno zastopanje,
svetovanje in druge stroške. Trenutno preko odvetnikov potekajo tri razlastitve.
Janez Lukančič je imel vprašanje pri postavki župan-politični sistem. Na začetku prejšnjega
leta pri sprejemu plana za leto 2011 je bilo rečeno, da je povečanje postavke župan na 120%, zato ker
bo župan svojo funkcijo opravljal poklicno. Realizacija je bila 97%. Janeza Lukančiča je zanimalo ali
je župan še v službi na občini ali ne. Župan je pojasnil, da gledamo zaključni račun proračuna za
lansko leto. Povedal je, da je leta 2011 funkcijo župana opravljal nepoklicno. V letošnjem letu je ta
postavka nekoliko višja, ker se mu konec junija izteče mandat kot direktorju na Zavodu za blagovne
rezerve. V primeru, če dela ne bo nadaljeval v Ljubljani bo z julijem delo župana do nadaljnjega
opravljal poklicno. V zaključnem računu za leto 2011 pa je indeks sredstev za župana in podžupanjo
3% manj od planiranih. Jerica Tomšič Lušin je dodala, da je bila leta 2011 na občini notranja revizija,
ki je ugotovila, da pri plači župana in podžupanje ni bila upoštevana zadnja odprava nesorazmerij v
letu 2010. Zato je bil narejen poračun, zaradi premalo izplačanega nadomestila plače za leto 2010.
Tudi zaradi tega je znesek v letu 2011 malo višji.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2011.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 7. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče
Pravilnik določa postopek ter merila in kriterije za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine
Velike Lašče za sofinanciranje izvajanja projektov in programov društev, klubov, združenj, nevladnih
in neprofitnih organizacij oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti, dejavnosti namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom,
medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na področju kmetijstva, razvoja podeželja, turizma in
malega gospodarstva.
Veronika Vasič je opozorila na dve napaki, ki sta se vrinili v gradivo in sicer v 7. in 11. členu
obravnavanega pravilnika.
Župan je omenil še pripombo, ki jo je na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dal
Rok Borštnik. Zanimalo ga je kako bi se financirala neka večja prireditev, ker tu v pravilniku niso
ravno visoki zneski. Župan je pojasnil, da taka prireditev dobi status občinske prireditve in se potem
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financira tudi iz posebnih proračunskih postavk. Veronika Vasič je povedala, da je to določeno že v 8.
členu pravilnika.
Tino Jaklič je zanimalo ali se prepoved v drugem odstavku 10. člena pravilnika nanaša samo na
naslednji javni razpis, ali na več. Župan je pojasnil, da samo na naslednji javni razpis občine.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje
društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 8. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Velike Lašče
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da imamo na področju malega gospodarstva veljaven
pravilnik, ki predvideva ukrepe za katere se je izkazalo, da za naše podjetnike niso aktualni. Te pomoči
se tretirajo kot državne pomoči o katerih je treba poročati. Na ministrstvu za finance so povedali, da
mora pravilnik vsebovati vse določbe, ker se pomoči dodeljujejo po pravilu de minimis (kjer je
določena maksimalna višina pomoči v treh letih, zakaj se pomoči ne sme dodeljevat, itd.). Vse to je v
tem pravilniku povzeto. Na predlog odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem so ukrepi
pospeševanja malega gospodarstva naslednji: sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo, nepovratna
sredstva za odpiranje novih delovnih mest in promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je na svoji seji poleg predloga pravilnika sprejel tudi
letni program letošnjih ukrepov. Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu so predvideli, da bi
podjetnikom sofinancirali do 10% naložb v malo gospodarstvo. Minimalna vrednost pomoči naj bi bila
100 Eur, maksimalna pa 3000 Eur. Jerica Tomšič Lušin je še povedala, da je odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem že pripravil seznam ukrepov, če bo ta pravilnik sprejet.
Rok Borštnik je predlagal, da se pravilnik v 10. členu dopolni. In sicer alineja, ki govori o
pogodbi o zaposlitvi, se dopolni s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom. Vsi se s predlagano
spremembo strinjajo.
Župan je dal predlog sklepa o pravilniku z omenjeno spremembo na glasovanje.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 9. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2012
Veronika Vasič je na kratko povedala, da se na podlagi Zakon o športu določi programe športa,
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
uresničevanje in obseg sredstev, ki se za te potrebe zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. Letni
program športa je usklajen s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče in razporeditvijo sredstev, namenjenih za posamezna
področja športa in zagotovljenih v proračunu za leto 2012.
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Predlog sklepa:
Sprejme se Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2012.
Glasovanje:
Glasovalo 11 svetnikov. Rudolf Rupar ni glasoval, ker je bil trenutno odsoten.
ZA – 11 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
Ad 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 1467/2 k.o. Osolnik
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da gre za parcelo v naselju Podlog. Zadeva je bila že
obravnavana na občinski seji, prav tako je bil sprejet sklep o tem, da se svetniki strinjate s parcelacijo
parcele, da se znotraj dvorišča ukine javno dobro in da se opravi menjalna pogodba ter se zamenja
zemljišče, ki se uporablja za dvorišče, s parcelami kjer poteka javna pot na Veliki Osolnik. Po končani
parcelaciji je ta del odmerjen in zanj naj bi se sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra. Občina postane
lastnik te parcele, sklene se menjalna pogodba in je tako zadeva rešena v interesu obeh strank.
Vrednost zemljišč se oceni in morebitno razliko doplača.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se ukine status javnega dobra na parceli št.
1467/2 k.o. 1715 Osolnik, pot v izmeri 431 m2. Navedena parcela postane lastnina Občine Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 12 svetnikov.
ZA – 12 svetnikov,
PROTI – nihče
Sklep je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 11. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
Franc Debeljak je povedal, da Božični koncert še vedno odmeva. Zanimalo ga je koliko tak
koncert stane. Prosil je, če se lahko do naslednje seje pripravi odgovor.
Rok Borštnik je izpostavil problematiko vzdrževanja občinskih cest, predvsem jaškov in
kanalov, ki odvajajo padavinsko vodo. Navedel je primer v vasi Prilesje, kjer je bila cesta asfaltirana
leta 1998. Sam je očistil jarek, ki po njegovem mnenju in glede na stanje, od leta 1998 še ni bil
očiščen. Jarek je očistil, vendar je težava v tem, da so zaradi nevzdrževanja zasute že cevi napeljane
pod cesto. Voda nima kam odtekati, kar lahko v primeru večjih nalivov poškoduje cestno
infrastrukturo. To pa vodi v nepotrebne velike stroške. Povedal je, da potrebujemo jasen plan po vaseh
oz. cestnih odsekih, po katerem bi bil vsak jašek očiščen vsaj na vsake tri leta. Župan je sprejel kritiko
in povedal, da se je temu dajalo premalo pozornosti. V letnem načrtu vzdrževanja cest so tudi jaške,
vendar je bilo premalo kontrole. Včasih so se sredstva porabila za drug namen in so se propusti
nekoliko zanemarili. Trenutno sta zunaj dva razpisa: za izvajalca urejanja makadamskih cestišč in za
izbiro izvajalca urejanja asfaltnih cestišč. Župan je povedal, da se oba razpisa zaključita naslednji
teden. Izbrani izvajalec, predsednik komunalnega odbora in občinski uradnik bodo šli na ponovni
pregled cest. Župan se je strinjal, da je problematika pomembna in da se ji bo v bodoče namenjalo več
pozornosti.
Janez Lukančič je povedal, da je zelo problematična cesta Turjak-Podturjak in sicer del, ki je
bil odprt predlani. Tudi tukaj so zaradi rušenja kamenja zasute mulde. Opozoril je tudi na čiščenje
peska od zimske službe. Zanimalo ga je ali bo pesek pometal hišnik na roke ali občani sami ali je
morda predvideno čiščenje s strojem. Občinske ceste namreč lani niso bile počiščene. Župan je
povedal, da se je lani čiščenje peska res spustilo. Slišal je, da je bila najbolj problematična Škrlovica.
V planu letnega vzdrževanja asfaltnih cest ima občina planiranih tudi 30 km čiščenja peska. Župan je
rekel, da bomo glede na pripombe letos odredili čiščenje. Mogoče tudi na račun kakšne druge
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investicije. Dodal je , da bo preko javnih del zaposlen delavec, katerega naloga bo tudi čiščenje cestnih
muld. To nalogo bo dobil tudi izbrani izvajalec, saj je čiščenje muld v letnem planu dela.
Jakob Jaklič je glede čiščenja jaškov in cevi dodal, da vsi izvajalci pravijo, da se zamašenih
jaškov ne splača čistit, ampak je treba postavit nove. To je pa draga zadeva.
Janez Lukančič je dodal, da bi se vse jaške dalo sprati z vodo. Župan je zaključil, da se bomo
letos tega resno lotili.
Tina Jaklič je vprašala kako kaže s prostorskim planom. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da
še dopolnjujemo poplavno študijo. Uskladiti se moramo še z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, iz
Ministrstva za kulturo sploh še nismo dobili mnenja. Naš predlog OPN-ja je bil objavljen na strežniku
MOP-a 4. oktobra 2011. V enem mesecu bi morali dobiti mnenja, pa jih še polovico ni.
Anton Benjamin Strah je vprašal glede ločenega zbiranja odpadkov in obrtne cone. Župan je
povedal, da je bilo naročenih 20 podstavkov za ekološke otoke. Tam kjer so fiksne lokacije bomo dali
podstavke in naredili nadstreške. Kar se obrtne cone tiče, je župan povedal, da smo vložili dodatno
študijo in upamo, da bi letos uredili pot in do obrtne cone potegnili vodo. Prav tako bomo tja postavili
občinski zbirni center.
Glede ekoloških otokov je Jerica Tomšič Lušin dopolnila, da bi vsako gospodinjstvo moralo imeti svoj
črni zabojnik za mešane odpadke ali skupnega s sosedi. Ekoloških otokov pa ni v vseh naseljih. To
pomeni, da občani lahko odpadke vržejo v katerikoli ekološki otok.
Anton Benjamin Strah je omenil, da je tak primer Strmec, kjer tovornjak ne more priti zraven.
Zato bi bilo potrebno ukrepati. Ali nasut cesto, ki pelje iz Retij ali razširit cesto v Srobotniku.
Jerica Tomšič Lušin je povedala, da v Srobotniku čez pretežni del vasi ni vrisane javne poti,
ni javnega dobra in je pot kategorizirana po dvoriščih. Zato je širjenje ceste tu vprašljivo.
Ad 12. Poročilo župana
Glede na to, da je bilo že veliko povedanega, je župan zaključil sejo.

Seja je bila zaključena ob 20.10.
Zapisala: Tanja Uršič

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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